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Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020  

Αριθμ. Πρωτ.: οικ.27638 

Καταχωριστέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

20PROC007376734 

Καταχωριστέα στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 

α/α: 97977, α/α: 97979 

α/α: 97988, α/α: 97989 

α/α: 97991, α/α: 97993 

α/α: 97994  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

Τακτικός προϋπολογισμός 

Ειδικού Φορέα 1007-803-

0000000   

ΑΛΕ: 2420204001 

CPV: 90919200-4 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

«Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτιρίων που 

στεγάζονται που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής 

καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 

2022» 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικτυακός τόπος 

υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία 

ανάρτησης διακήρυξης 

στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία 

έναρξης υποβολής 

προσφορών 

Καταληκτική  

ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  
25-09-2020 28-09-2020 

22-10-2020, ώρα 

17:00 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

29-10-2020, ώρα 10:00 
Κτίριο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 10442, Αθήνα 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  

217.096,77€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 269.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά τμήμα 

της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

 



 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1 Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

1.3 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει . 

1.4 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.5 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α') «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.6 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.7 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 

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

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.8 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

1.9 Το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 

Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18.04.2013) για την «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 

Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» σχετικά με την τήρηση της 

εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους των συνεργείων καθαριότητας με τις περεταίρω 

τροποποιήσεις αυτού. 

1.10 Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ  248 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει . 

1.11 Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.12 Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και 

πολιτιστικά θέματα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.13 Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 



1.14 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

1.15 Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία». 

 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα: 

2.1 Την με αριθμ. πρωτ. 2/45136/0026/01-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ) εγκύκλιο «Παροχή 

οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών». 

2.2 Την με αριθμ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.3 Την αριθ. 56902/215/19-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1924 Β΄) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.4 Την αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 969 Β΄) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 

εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει . 

2.5 Την αριθ. Υ96/2019 «Διαπιστωτική πράξη για το διορισμό Διοικητή της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας» (ΦΕΚ 702 ΥΟΔΔ). 

2.6 Την με αρ. πρωτ. οικ.11699/2020 Απόφαση (ΦΕΚ 1991 Β’) «Οργανισμός της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας (Ε.Α.Δ)»  

2.7 Το με αριθμ. πρωτ. οικ 14384/12-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006859046) αίτημα έκδοσης 

προανάληψης υποχρέωσης. 

2.8 Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ3Πα/8/οικ.12707/26-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΠ0Γ46ΜΙ0Φ-2ΤΥ) (ΑΔΑΜ: 

20REQ006946705) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022. 

2.9 Το με αριθμ. πρωτ. οικ 26377/09-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007296442) αίτημα έκδοσης 

προανάληψης υποχρέωσης. 

2.10 Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ3Πα/15/οικ.17629/18-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΥΥ46ΜΤΛ6-ΝΘΝ) 

(ΑΔΑΜ: 20REQ007339179) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες 

της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται 

οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022. 

2.11 Την αριθ. πρωτ. οικ. 3817/12-02-2020 (ΑΔΑ: 622Θ46ΜΙ0Φ-ΕΗΩ) απόφαση «Συγκρότηση και 

ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020». 



2.12 Την αριθ. πρωτ. οικ. 12068/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΓ946ΜΙ0Φ-ΗΧΡ) απόφαση « Τροποποίηση 

της υπ’ αριθ. 3817/12-02-2020 απόφασης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) 

«Συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

προσφορών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020». 

3. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης, κ.λ.π.) που διέπουν τις 

δημόσιες συμβάσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

4. Την ανάγκη κάλυψης αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ (€) άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την 

επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους και τις εγκαταστάσεις 

των κεντρικών υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται 

οι υπηρεσίες στην περιφέρεια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε’ της 

παρούσας διακήρυξης. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των 217.096,77€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 269.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

2. Ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, 

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, ΄Ζ, Ή και Θ΄ της παρούσας διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της:  

Αναθέτουσα αρχή και αντικείμενο σύμβασης Παράρτημα Α΄ 

Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής Παράρτημα Β΄ 

Διενέργεια διαδικασίας - αξιολόγηση προσφορών Παράρτημα Γ΄ 

Γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης  Παράρτημα Δ΄ 

Τεχνικές προδιαγραφές συμβατικού αντικειμένου - Πίνακες 

συμμόρφωσης 

Παράρτημα Ε΄ 

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς Παράρτημα ΣΤ΄ 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών Παράρτημα Ζ΄ 

Σχέδιο σύμβασης Παράρτημα Η΄ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ESPD) Παράρτημα Θ΄ 

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4, του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 

147 Α΄). 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (στο εξής ονομαζόμενη, για λόγους 

συντομίας, στην παρούσα διακήρυξη ως ψηφιακή υπογραφή), το οποίο χορηγήθηκε από έναν 

εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο  



εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/19-

05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄). Την ανωτέρω υποχρέωση δεν έχουν οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς για 

τους οποίους ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7, του άρθρου 92, του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147 Α΄). 

5. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν την προσφορά τους/ανά τμήμα στον αντίστοιχο διαγωνισμό 

στο Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) με Αύξοντα Αριθμό (Α/Α) Συστήματος 97977 Τμήμα Α_ Αττικής, 97979 

Τμήμα Θεσσαλονίκης, 97988 Τμήμα Γ_ Πάτρα, 97989 Τμήμα Δ_Σέρρες, 97991_Τμήμα Ε’ Λάρισα, 

97993_Τμήμα ΣΤ Τρίπολη και 97994 Τμήμα Ζ_Ρεθύμνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα Β΄ και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης. 

6. Η/Οι προσφορά/ές που θα υποβληθούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ αφορά στο σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών καθαριότητας /ανά τμήμα του παρόντος διαγωνισμού. Προσφορά που δεν καλύπτει 

το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών καθαριότητας ανά τμήμα, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

7. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η 28η Σεπτεμβρίου 2020, 

ημέρα Δευτέρα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 22η Οκτωβρίου 2020, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 

8. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο 37, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και στο άρθρο 9 της Υ.Α. 

56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄). 

 

9. Η αποσφράγιση  των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες  

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 29η Οκτωβρίου 

2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Λένορμαν 195 

& Αμφιαράου, 10442, Αθήνα, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο 

(Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). Η ηλεκτρονική 

διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στα άρθρα  Γ.1 έως 

Γ.3 του Παραρτήματος Γ της παρούσας διακήρυξης. 

 

10. Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματά της (που αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη αυτής), αναρτάται και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή ΚΗΜΔΗΣ) στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

 

11. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης από την ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας:  https://aead.gr/ (ηλεκτρονική 

διεύθυνση: https://aead.gr/prokirixeis) καθώς και μέσω του ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ.  

 



12. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως σύμφωνα με το άρθρο Β.3 του Παραρτήματος Β΄, η αναθέτουσα 

αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α΄_ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ	ΑΡΧΗ	ΚΑΙ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	

ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Άρθρο Α.1: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Επισπεύδουσα Υπηρεσία 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης 
Υποδομών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λένορμαν 195 και Αμφιαράου 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 104 42 

Τηλέφωνο 2132127923-725 

Φαξ 210 6470375 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dfs@aead.gr  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.aead.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανεξάρτητη Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα. Συστήθηκε με τον 

Ν.4622/07-09-2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση/Υποτομέα Κεντρικής Διοίκησης 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Ε.Α.Δ. εντάσσεται στην ομάδα «Άλλες Δραστηριότητες», σύμφωνα με 

το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1986 της Επιτροπής (L 296). Ειδικότερα ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της περιγράφονται στα 

άρθρα 82 & 83 του Ν. 4622/2019. Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση ως εξής: 

• στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τόσο σε μορφή .doc όσο και σε μορφή .pdf: 

https://aead.gr/ (ηλεκτρονική διεύθυνση: https://aead.gr/prokirixeis):  

• στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική 

Διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή  

• στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

• στην ιστοσελίδα: https://www.diavgeia.gov.gr. 



 

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους παρακάτω υπαλλήλους:  

• Πανάγου Κωνσταντίνα, τηλ: 2132129725, e-mail: Konstantina.panagou@aead.gr  

• Παπαδέλου Κυριακή, τηλ: 2132129723, e-mail: kyriaki.papadelou@aead.gr  

• Γεωργόπουλος Δημήτριος, τηλ. 2132129764, email: dimitrios.georgopoulos@aead.gr 

• Πολυζώης Σταύρος, τηλ: 2132129728, e-mail: stavros.polizois@aead.gr 

Άρθρο Α.2: Αντικείμενο διαγωνισμού 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτιρίων 

που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των 

κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν την/τις προσφορά/ες τους στο 

Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ), στους συστημικούς ανά τμήμα διαγωνισμούς. Συγκεκριμένα: α/α 97977 Τμήμα 

Α_ Αττικής, α/α 97979 Τμήμα Θεσσαλονίκης, α/α 97988 Τμήμα Γ_ Πάτρα, α/α 97989 Τμήμα 

Δ_Σέρρες, α/α 97991_Τμήμα Ε’ Λάρισα, α/α 97993_Τμήμα ΣΤ Τρίπολη και α/α 97994 Τμήμα 

Ζ_Ρεθύμνου. Οι τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Ε΄ της παρούσας Διακήρυξης. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των απαιτούμενων 

υπηρεσιών καθαριότητας ανά τμήμα.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90919200-4 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας/ανά τμήμα σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των 

ζητούμενων υπηρεσιών / ανά τμήμα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. O προσφέρων δύναται να 

υποβάλλει προσφορά και για περισσότερα το ενός τμήματος.  

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να μπορεί να 

χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της σύμβασης για την παρεχόμενη υπηρεσία καθαριότητας ορίζεται από την 

01.01.2021 έως και την 31.12.2022 την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα και με το άρθρο Γ.5, του 

Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 202 του Ν. 

4412/16. 

Άρθρο Α.3: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την κατακύρωση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ανά τμήμα αποδεκτές βάσει των όρων της διακήρυξης.  

Άρθρο Α.4: Είδος Διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 

Α΄). 



Άρθρο Α.5: Έγγραφα Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Η Προκήρυξη σύμβασης του διαγωνισμού όπως αυτή θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Η παρούσα διακήρυξη με όλα τα παραρτήματά της όπως αυτή θα δημοσιευτεί στην πλατφόρμα 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ESPD) 

4. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω δυνάμει της παρ. 2 του αρ. 67 του Ν.4412/16. 

Άρθρο Α.6: Προϋπολογισμός διαγωνισμού – Χρηματοδότηση – Επιμερισμός 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων 

ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά (217.096,77 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%  ήτοι πενήντα δύο χιλιάδες 

εκατόν τριών ευρώ είκοσι τριών λεπτών (52.103,23 €). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο 

ποσό των διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (269.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%.  

Ο προϋπολογισμός ανά τμήμα του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής: 

� Τμήμα Α_Αττική ποσό 163.064,52 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 39.135,48. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δυο 

χιλιάδων διακοσίων (202.200,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα Β_Θεσσαλονίκη ποσό 17.741,93 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 4.258,07.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δυο χιλιάδων  

(22.000,00 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα Γ_Πάτρα ποσό 7.258,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.741,94. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα Δ_Σέρρες ποσό 7.258,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.741,94. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα Ε_Λάρισα ποσό 7.258,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.741,94. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα ΣΤ_Τρίπολη ποσό 7.258,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.741,94. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

� Τμήμα Ζ_Ρέθυμνο ποσό 7.258,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 1.741,94.   Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 



Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007-803-0000000 

του Τακτικού Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022. 

Η δαπάνη κατανέμεται, για το σύνολο των τμημάτων, μεταξύ των οικονομικών ετών 2021 και 2022 

ως εξής: 

� Οικονομική Έτος 2021: Ποσό : 134.600,00 €   

� Οικονομική Έτος 2022: Ποσό : 134.600,00 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β΄:	ΓΕΝΙΚΟΙ	ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	

Άρθρο Β.1: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

Α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ, του Προσαρτήματος Α, του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

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

Β) Δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

Γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Άρθρο Β.2: Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 

Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 

έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την 

τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους καθώς και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που 

χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

Άρθρο Β.3: Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως 13-10-2020 και 

απαντώνται από την αναθέτουσα αρχή αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έως και τις 16-10-2020. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με 

το κείμενο των ερωτημάτων πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 



διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 

δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δε θα εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έως τις 16.10.2020. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Άρθρο Β.4: Γλώσσα διαδικασίας 

Επίσημη γλώσσα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η Ελληνική. Κάθε έγγραφο 

της Αναθέτουσας Αρχής συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση ορισμένων τεχνικών όρων 

που αναγράφονται με τη διεθνή ορολογία (στην αγγλική γλώσσα) και τυχόν τεχνικών φυλλαδίων.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα στοιχεία της προσφοράς των συμμετεχόντων που είναι γραμμένα σε γλώσσα διαφορετική 

της ελληνικής συνοδεύονται υποχρεωτικά, επί ποινή απορρίψεως, από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).   

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Άρθρο Β.5: Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές) των υποπαραγράφων Β.5.1 και Β.5.2 εκδίδονται από 

πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄, της παρ. 1, του άρθρου 14, του Ν. 4364/ 2016 (ΦΕΚ 13 Α΄) που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 



Στην περίπτωση που οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα, κ.λπ., αυτές θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα του Παραρτήματος Ζ΄. Στην περίπτωση κατάθεσης στην 

αναθέτουσα αρχή γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, αυτό θα είναι σύμφωνα με τον τύπο που ορίζουν ειδικές διατάξεις για αυτό. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική Γλώσσα, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και επικύρωση από την Αρμόδια Αρχή. 

Β.5.1	Εγγύηση	συμμετοχής	

Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

1. την ημερομηνία έκδοσης,  

2. τον εκδότη,  

3. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

4. τον αριθμό της εγγύησης,  

5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

6. την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  

7. τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

8. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού,  

9. την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

10. την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγ-

γύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου Β.12 της παρούσας διακήρυξης, αλλιώς η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς να 

παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 

78, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

Α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

Β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής 

δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 



Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη 

ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής 

προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς 

προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών 

ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

Β.5.2	Εγγύηση	καλής	εκτέλεσης	

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

την περιπτ. β, της παρ. 1, του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, με ισχύ τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά από την καταληκτική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας. 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει και υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.. 

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

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

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

υποπαράγραφο Β.5.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αρ. πρωτ. της απόφασης κατακύρωσης ή 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Άρθρο Β.6: Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

1. Κράτος-μέλος της Ένωσης, 

2. Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

3. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

4. Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 



Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4, του άρθρου 

19, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στον διαγωνισμό ενός φυσικού ή νομικού 

προσώπου με περισσότερες από μία προσφορές. 

Άρθρο Β.7: Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς εγγύησης (εγγυητικής επιστολής) συμμετοχής, κατά τους όρους της περιπτ. α, 

παρ. 1, του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), καθώς και της υποπαραγράφου Β.5.1 της 

παρούσας, που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α./ανά τμήμα.  

� Τμήμα Α_Αττική ποσού 3.261,29 € 

� Τμήμα Β_Θεσσαλονίκη ποσού 354,84 € 

� Τμήμα Γ_Πάτρα ποσού 145,16 € 

� Τμήμα Δ_Σέρρες ποσού 145,16 € 

� Τμήμα Ε_Λάρισα ποσού 145,16 € 

� Τμήμα ΣΤ_Τρίπολη ποσού 145,16 € 

� Τμήμα Ζ_Ρέθυμνο ποσού 145,16 € 

 Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία σε 

περισσότερα του ενός τμήματα, δύναται να καταθέσει μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 

ίσου με το άθροισμα των ποσών εγγύησης που αντιστοιχούν στα τμήματα για τα οποία καταθέτει 

προσφορά. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου Β.12 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα Β.8 έως Β.10, 

δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 



Άρθρο Β.8: Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

Β.8.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

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

2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (A' 48), 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της  

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (A' 215). 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (6) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 



διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

1. σε όλους τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), 

2. στον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

3. στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, 

4. στο φυσικό πρόσωπο στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), 

5. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους, 

Β.8.2. Όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Β.8.3. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι του έχουν 

επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς:  

1. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

2. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό (1) και (2) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Β.8.4. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 (τήρηση περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας). Εάν η 

περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη 

από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 



Β.8.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Β.8.6. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

1. εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

2. υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

3. εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

4. εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

5. εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

6. εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, του Ν. 4412/2016,  

7. εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

8. εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (8)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση (1) της παρούσας παραγράφου, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 



λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας.  

Β.8.7. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις της 

παρούσας παραγράφου 

Β.8.8. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους Β.8.1., Β.8.3. και Β.8.6. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Β.8.9. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

Άρθρο Β.9: Κριτήρια Επιλογής  

Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες 

απαιτήσεις συμμετοχής:  

Β.9.1.	 Καταλληλότητα	άσκησης	επαγγελματικής	δραστηριότητας		

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 

στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  



Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού.  

Β.9.2.	 Οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια		

Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει τη χρηματοοικονομική επάρκεια 

που να του διασφαλίζει τη δυνατότητα να υλοποιήσει το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης για το οποίο συμμετέχει. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, ήτοι για τα έτη 2017, 2018, 2019 (ή 2016, 2017 και 2018 σε περίπτωση που δεν 

έχουν εκδοθεί οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019) μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού του/των τμήματος/α του διαγωνισμού χωρίς Φ.Π.Α. για το/τα οποίο/α 

καταθέτει προσφορά. 

Β.9.3.	 Τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δυο (2) συμβάσεις στο 

αντικείμενο των υπηρεσιών καθαριότητας, ύψους χωρίς Φ.Π.Α. τουλάχιστον ίσου με το 50% της 

προϋπολογισθείσας αξίας του/των τμημάτος/ων της σύμβασης για το/τα οποίο/α καταθέτει 

προσφορά, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών συν του τρέχοντος έτους πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού (2017 έως σήμερα). 

Β.9.4	Πρότυπα	διασφάλισης	ποιότητας	και	πρότυπα	περιβαλλοντικής	διαχείρισης	

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

βεβαιώσουν ότι συμμορφώνονται και τηρούν σε ισχύ πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, τα οποία 

βασίζονται στο σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001:2015 ή άλλα ανάλογα. 

Β.9.5.	 Στήριξη	στην	ικανότητα	τρίτων		

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου Β.9.2.) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου Β.9.3.), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 

έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, όσον αφορά στα κριτήρια 

που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 

οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 

την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 



Άρθρο Β.10: Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Β.10.1.	Προκαταρκτική	απόδειξη	κατά	την	υποβολή	προσφορών		

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις του άρθρου Β.8 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου Β.9 

της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από τις παρ. 1 και 3, του άρθρου 79, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

διακήρυξη Παράρτημα Θ΄ , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 

Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Θ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Το ΕΕΕΣ σε μορφή XML και PDF είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας, μαζί με τα έγγραφα του διαγωνισμού.  

Η υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στη περίπτωση στήριξης στις ικανότητες τρίτων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται και από τον φορέα που 

παρέχει τη στήριξη στον οικονομικό φορέα. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

Β.10.2	Αποδεικτικά	μέσα	

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στα άρθρα Β.8 και Β.9, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 105, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό Β.9.5 της παρούσας διακήρυξης, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου Β.8 της παρούσας και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

• Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου Β.8 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 



1. Για την παράγραφο Β.8.1.: απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 

άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση προσκόμισης αναλυτικά αφορά:  

Α) σε όλους τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), 

Β) στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

Γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Δ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), στο φυσικό πρόσωπο, 

Ε) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, σε όλους τους συμμετέχοντες στο διοικητικό, 

διευθυντικό ή εποπτικό όργανό του ή σε όσους έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

ΣΤ) επιπλέον των αναφερόμενων υπόχρεων των περιπτώσεων (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε), σε όλα τα 

επιπλέον πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται ή απαιτείται η σύμπραξή τους από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να υπογράφουν έγγραφα για το συγκεκριμένο 

διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων της προσφοράς και της σύμβασης. 

Το/τα ανωτέρω δικαιολογητικό/-ά, πρέπει να φέρει/-ουν ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριών 

(3) μηνών πριν από την υποβολή του/τους, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.2 της παρούσας 

διακήρυξης. 

2. Για την παράγραφο Β.8.2: Πιστοποιητικό/-ά που εκδίδεται/-ονται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 

προς το δημόσιο, εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, με ένδειξη «για 

συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των «Ν.Π.Δ.Δ.» ή/και «για κάθε νόμιμη 

χρήση»), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 

νομοθεσία.  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, σε όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλει 

ασφαλιστικές εισφορές. 

Το/τα ανωτέρω δικαιολογητικό/-ά, πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να φέρει/-ουν ημερομηνία 

έκδοσης είτε έως τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή του/τους, είτε μεταγενέστερης της 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.2 

της παρούσας διακήρυξης. 



3. Για την παράγραφο Β.8.3.: Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 

(ΦΕΚ 75 Α΄), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, με αναφορά στην 

έκδοση ή μη των ανωτέρω αναφερόμενων πράξεων επιβολής προστίμου, χωρίς να απαιτείται 

επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Η ημερομηνία 

υπογραφής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.2 της παρούσας 

διακήρυξης. 

4. Για την περίπτ. (1) της παραγράφου Β.8.6.: Πιστοποιητικό/-ά που εκδίδεται/-ονται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, και το/τα οποίο/-α πιστοποιεί/-ούν ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο,  δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 

φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 

περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Ειδικά για την απόδειξη της μη αναστολής των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα (για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς), κατατίθεται εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 

Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο σύστημα Taxisnet μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

Το/τα ανωτέρω δικαιολογητικό/-ά, πρέπει να φέρει/-ουν ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριών 

(3) μηνών πριν από την υποβολή του/τους, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.2 της παρούσας 

διακήρυξης. 

5. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Β.8.6.: υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), ψηφιακά υπογεγραμμένη 

από το νόμιμο εκπρόσωπό του, περί του ότι δε συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι 

οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.  



Η ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

6. Για την παράγραφο Β.8.4.: υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, με τις 

συνέπειες του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό 

του, περί του ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 

18, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).  

Η ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

7. Για την παράγραφο Β.8.5.: υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, με τις 

συνέπειες του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό 

του, περί του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

74, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).  

Η ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

Σημείωση: Εάν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους Β.8.1., Β.8.2 και Β.8.6., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

Β.8.1., Β.8.2. και Β.8.6.  

Στη περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής: 

α) Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί/υπογραφεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους και 

β) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί/υπογραφεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.4 της παρούσας 

διακήρυξης. 

• Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου Β.9.1. (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 



περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 

της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. 

Το ανωτέρω δικαιολογητικό πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριάντα (30) 

εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.4 της παρούσας 

διακήρυξης, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

• Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου Β.9.2., 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, από τις οποίες να προκύπτει ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν μέσο ετήσιο κύκλο 

εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι για τα έτη 2017, 2018, 2019 (ή 

2016, 2017 και 2018 σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι οικονομικές καταστάσεις για τη 

χρήση 2019) μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του/των 

τμήματος/των του διαγωνισμού, χωρίς (πλέον) Φ.Π.Α. που συμμετέχει. Σε περίπτωση που ο 

Οικονομικός Φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος κύκλου εργασιών προκύπτει από τα οικονομικά έτη για 

τα οποία υπάρχουν στοιχεία. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

• Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου Β.9.3., οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

1. Κατάλογο, ψηφιακά υπογεγραμμένο, των εκτελούμενων συμβάσεων στο αντικείμενο της  

παροχής υπηρεσιών καθαριότητας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το αναφερόμενο στην 

παράγραφο Β.9.3 χρονικό διάστημα και τα οποία αναφέρονται στη τεχνική προσφορά. Τα εν 

λόγω έργα θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της 

παραγράφου Β.9.3. Η επιτυχής ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα τεκμηριώνεται 

με την προσκόμιση είτε βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του πελάτη ή πρωτοκόλλου οριστικής 

ποιοτικής παραλαβής. Ειδικότερα: 

i. Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό 

ή Πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια 

Δημόσια Αρχή. 

ii. Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση 

του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης, ή ισοδύναμη. 



Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός όρων και προδιαγραφών της 

σύμβασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτής, ολοκλήρωση αυτού του Έργου. 

 

• Για την απόδειξη κατοχής Προτύπων διασφάλισης ποιότητας και προτύπων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της παραγράφου Β.9.4., οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

Εν ισχύ πιστοποιητικά, τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του υποψηφίου αναδόχου 

προτύπων διαχείρισης ποιότητας, τα οποία βασίζονται στο σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 

9001:2015 ή άλλα ανάλογα. 

• Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

1. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του προσφέροντα οικονομικού φορέα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/-α που δεσμεύει/-ουν νόμιμα την εταιρία κατά την υποβολή προσφοράς, κατά την 

περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 

έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου/-ων εκπροσώπου/-ων. Αναλυτικά πρέπει να προσκομιστούν: 

•  Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι εταιρεία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε.: 

Α) το Φ.Ε.Κ. σύστασης (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., εφόσον υπάρχει),  

Β) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριών (3) μηνών 

πριν από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.2 της παρούσας διακήρυξης, 

Γ) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης είτε 

έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου Γ.4 

της παρούσας διακήρυξης και 

Δ) Επικαιροποιημένο Καταστατικό της εταιρείας, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη 

ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

•  Στην περίπτωση άλλων μορφών νομικών προσώπων, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά 

έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα 

να δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

2. Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων, βεβαίωση έναρξης από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή/και επικαιροποιημένες βεβαιώσεις μεταβολής εργασιών 

επιτηδευματία. 

• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 19, του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Επιπλέον προσκομίζουν: 

1. Δήλωση όλων των μελών της ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, ψηφιακά 

υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους των μελών αυτής ή 



από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα 

φαίνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους εξ αυτών επί του συνόλου 

της προσφοράς, καθώς και ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Στην εν 

λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των μελών να συστήσουν 

κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους: 

Α) Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της σύμβασης, 

Β) Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού 

εγγράφου, θα αναφέρεται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, 

τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και 

αντίκλητος, 

Γ) Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού 

διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

2. Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης, του προσώπου που υπογράφει ή και υποβάλλει 

την προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/ και είναι παρόν 

κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

3. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας, από το οποίο 

προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία και τη 

συμμετοχή του μέλους στο διαγωνισμό. 

 

Άρθρο Β.11: Κατάρτιση - υποβολή προσφορών 

Β.11.1	Γενικοί	όροι	υποβολής	προσφορών	

Οι προσφορές υποβάλλονται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ε΄, της 

παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ανά τμήμα, όπως αυτά 

αναλύονται στην παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα στο συστημικό διαγωνισμό με αντίστοιχο α/α 

του τμήματος, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο Α.2 της παρούσας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την υλοποίηση της σύμβασης. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Β.11.2	Χρόνος	και	τρόπος	υποβολής	προσφορών	

Β.11.2.1 Ηλεκτρονική διαδικασία 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 



στα άρθρα 36 και 37, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 

(Υ.Α.) 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5, της ίδιας Υ.Α. (ψηφιακή υπογραφή). 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν 

είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή 

ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και το άρθρο 9, της ως άνω Υ.Α.. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα διακήρυξη. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 21, του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄). Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, την οικονομική 

προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 



προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου τύπου PDF (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο  τύπου PDF. Επίσης υποβάλλονται 

και επιπλέον δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, με ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τις παραγράφους Β.11.3 και Β.11.4. 

Β.11.2.2 Υποβολή ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» - κατάθεση έντυπων δικαιολογητικών 

Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου PDF και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερθέντων για τους 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 

παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 

σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή απορρίψεως, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τον Ν. 

4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄). Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δε φέρουν 

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) ότι 

οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Στον έντυπο φάκελο, 

συνιστάται να εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία: 

 

 

 

 

 

 

 



«Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ/ΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ/ΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΟΥΣ  

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ/ΤΑ……. 

Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους  

χώρους των κτιρίων που στεγάζονται που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής 

στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022 

Αριθ. Πρωτ.: …………………………. 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

  Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: η ………….. και ώρα 17:00 μ.μ., 

ημέρα ………… 

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: η ………………………………και ώρα  10:00 π.μ., 

ημέρα ……………….   «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή» 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Β.11.2.3 Συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ζητήσουν εγκαίρως συμπληρωματικές 

πληροφορίες - διευκρινίσεις, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 67, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 

Α΄) και το άρθρο Β.3 της παρούσας διακήρυξης, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλονται, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι το αργότερο έως τις 13-10-

2020. 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από τους 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Τα 

αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το 

άρθρο Β.4 της παρούσας διακήρυξης, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και 

απευθύνονται προς την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που 

θα έχουν υποβληθεί με τρόπο διαφορετικό από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, σχετικά με τους όρους της διακήρυξης. 



Β.11.2.4 Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων εγγράφων 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

Α) Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτ. α΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄). Σημειώνεται ότι η παραπάνω 

ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 

κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

Β) Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 

από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 

αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. 

β΄, της παρ. 2, του άρθρου 36, του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ 208 Α΄). Σημειώνεται ότι 

δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 

(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (ενδεικτικά, στην αγγλική γλώσσα), χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Γ) Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. β΄, της παρ. 2, του 

άρθρου 36, του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ 208 Α΄), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτ. α΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄). 

Δ)  Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

Β.11.3	Περιεχόμενα	υποφακέλου	«Δικαιολογητικά	Συμμετοχής	-	Τεχνική	Προσφορά»	

Β.11.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία οικονομικών φορέων και τα οποία υποβάλλονται, επί ποινή απόρριψης, ηλεκτρονικά 

στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

περιλαμβάνουν:  

1. Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72, του Ν.4412/2016, τα άρθρα Β.5 και 

Β.7 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ζ΄. Η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου PDF και προσκομίζεται από αυτόν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο), σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την 



ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Β.11.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται, στις παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), την  παράγραφο Β.10.1 και το Παράρτημα Θ΄ της 

παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

συγκεκριμένα στο δικτυακό τόπο του/των ηλεκτρονικού/ων διαγωνισμού/ων με Α/Α συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ για τον/τους οποίο/ους καταθέτει προσφορά και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας διακήρυξης. Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Θ΄. 

Η υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την ψηφιακή υπογραφή του κατά περίπτωση νόμιμου 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 

3. Δήλωση Χρόνου ισχύος προσφοράς, σε αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο Β.12 του 

Παραρτήματος Β΄, της παρούσας διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι κατ΄ ελάχιστο 

εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 

Β.11.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικών φορέων θα 

πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 

αρχή στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, 

τα οποία υποβάλλονται, επί ποινή απόρριψης, ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 

• Το παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο τεχνικής προσφοράς, σε αρχείο 

τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού 

φορέα. Η σύνταξή του πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος, στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

• Ο πίνακας συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ε΄, σε αρχείο/α τύπου PDF, συμπληρωμένοι και 

ψηφιακά υπογεγραμμένοι. 

• Τεχνική περιγραφή, σε αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του προσφέροντα οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Ε΄. Αφορά την αναλυτική και σαφή παρουσίαση της μεθοδολογίας με την οποία οι 

οικονομικοί φορείς θα εκτελέσουν το Έργο σε όλες του τις πτυχές στην οποία θα έχει 

συμπεριληφθεί και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά τους 

και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη. 

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσδιορίσουν στην τεχνική τους προφορά 

τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε, τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,  

Επιπλέον ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να περιέχει: 



1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ψηφιακά υπογεγραμμένη 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και 

συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης 

όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της παρούσας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),ψηφιακά υπογεγραμμένη 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία δηλώνει ότι ως ανάδοχος : 

i) με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραμμα των απασχολουμένων στην 

καθαριότητα σε εμφανές σημείο των γραφείων των κτιρίων, όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες 

καθαρισμού. 

ii) θα καταθέσει στην Αρχή αποδεικτικά πρόσληψης  

iii) θα καταθέσει στην Αρχή, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, αντίγραφο του 

θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε.) προγράμματος 

εργασίας των απασχολούμενων του και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα 

προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον. 

iv) θα καταθέσει στην Αρχή, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, Ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο αστικής ευθύνης και επαγγελματικής ευθύνης έναντι τρίτων κατ’ ελάχιστο ποσού 

ύψους 1.500.000 ευρώ, το οποίο και δεσμεύεται να διατηρήσει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης.  

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα» μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου 

που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Σύμφωνα με το 

άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η τεχνική προσφορά 

υποβάλλεται και υπογράφεται ψηφιακά είτε από όλα τα μέλη της ή από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Σημειώνεται πως η τεχνική προσφορά χρησιμοποιείται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που 

δεν τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της διακήρυξης και όχι για την τελική κατάταξη του 

υποψηφίου. 



Β.11.4	Περιεχόμενα	υποφακέλου	«Οικονομική	Προσφορά»	-	Δομή	οικονομικής	

προσφοράς	

H οικονομική προσφορά των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικών φορέων 

υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως, ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και περιλαμβάνει:  

• Το παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο οικονομικής προσφοράς, σε 

αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα 

οικονομικού φορέα. Η σύνταξή του πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού όπου 

συμπληρώνεται η τελική προσφερόμενη τιμή, χωρίς Φ.Π.Α. 24%, του οικονομικού φορέα.  

• Τον αναλυτικό πίνακα Ι (Πίνακας Κοστολόγησης) του Παραρτήματος ΣΤ΄ τον οποίο 

συμπληρώνει ο οικονομικός φορές ξεχωριστά για όσα Τμήματα του Διαγωνισμού συμμετέχει  

ώστε να απεικονίσει ορθά των αριθμό των εργαζομένων με τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης 

(4ωρη απασχόληση, 8ωρη απασχόληση κ.λ.π) και να συμφωνούν τα επιμέρους αθροίσματα της 

τελικής προσφερόμενης τιμής, με την τιμή που συμπληρώνεται στην ειδική ηλεκτρονική φόρα 

του συστήματος, χωρίς Φ.Π.Α 24%. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί 

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

εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

Ο πίνακας θα συμπληρωθεί ανά τμήμα του διαγωνισμού σύμφωνα με την εργασιακή 

απασχόληση του προσωπικού (τετράωρη, οκτάωρη κ.λ.π) και σύμφωνα με την κείμενη εργατική 

νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, εκτός των εργαζόμενων με 8ωρη (πλήρη) απασχόληση, ο 

οικονομικός φορέας θα πρέπει να δηλώσει εάν ο εργαζόμενος με 5ωρη, 4ωρη, 3ωρη και 2ωρη 

απασχόληση θα είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Η εν λόγω δήλωση θα πρέπει να 

συμφωνεί με την δήλωση των εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ το οποίο θα κατατεθεί με την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Θα επισυνάπτεται η ισχύουσα Σ.Σ.Ε που υπάγεται η αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. 

• Αναλυτικά, το υπόδειγμα του πίνακα κοστολόγησης αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΣΤ΄. 

O φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 

68 παρ 1 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τα οποία είναι τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

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

αυτών των εργαζομένων. 

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

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

Στην προσφορά τους, οι συμμετέχοντες, πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους 

και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 



επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν 

υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις συμπεριλαμβανομένου την 

παρακράτηση φόρου 8%, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 64, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), 

καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

 Σημειώνεται πως στο τελικό παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο, 

εμφανίζονται αυτόματα η προσφερόμενη τιμή για την παρεχόμενη υπηρεσία, πλέον και 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους οικονομικούς 

φορείς καθώς η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. που υποβάλλουν στο σύστημα, θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να ταυτίζεται με την συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. του Αναλυτικού Πίνακα Ι του 

Παραρτήματος ΣΤ΄. 

Ως απαράδεκτη θα απορρίπτεται προσφορά στην οποία (διαζευκτικά ή/και αθροιστικά):  

Α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

Β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4, του άρθρου 

102, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄),  

Γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά, 

Δ) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίνεται για το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσίων του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά και 

Ε) θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οικονομική προσφορά 

υποβάλλεται και υπογράφεται ψηφιακά είτε από όλα τα μέλη της ή από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Άρθρο Β.12: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

εκατόν είκοσι (120) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο ή δεν ορίζει 

καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) 

και το άρθρο Β.7 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη 

ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρετείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 



Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

Άρθρο Β.13: Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει ως απαράδεκτη, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στα 

άρθρα 92 έως 100 και 102 έως 104, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), καθώς και στην παρούσα 

διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρα Β.11 και Γ.2, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 102, του 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και την παράγραφο Γ.1.1 της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με το άρθρο 102, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και την παράγραφο Γ.1.1 της 

παρούσης διακήρυξης, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές για το ίδιο τμήμα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄, της παρ. 4, 

του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και της περ. Γ΄, του άρθρου Β.8 της παρούσας 

διακήρυξης και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Γ΄:	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	-	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	

Άρθρο Γ.1: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Γ.1.1	Ηλεκτρονική	αποσφράγιση	προσφορών	

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης (διενέργειας) του 

διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 

των προσφορών, κατά το άρθρο 100, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 

την 29/10/2020 και  

• Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102, του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 

Γ.1.2	Αξιολόγηση	προσφορών	

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 

τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Επιπλέον παραλαμβάνει τους σφραγισμένους 

φακέλους με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία 

έχουν κατατεθεί στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο Β.11.2, του Παραρτήματος Β΄ 

της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των συμμετεχόντων με την 

ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφει και 

σφραγίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, για όσους έχουν κατατεθεί 

εμπρόθεσμα. Επιπλέον προβαίνει σε αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων με τα έντυπα 

δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί.  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 

να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο μόνο στην 

αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 

(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 



γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης 

και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην αναθέτουσα αρχή προς αποδοχή. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄).  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφα των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο Γ.4 της παρούσας διακήρυξης. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται 

μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς 

Άρθρο Γ.2: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο/ μειοδότες) και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 

(πρόσκλησης) σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄), όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο Β.10.2 της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου Β.8 της διακήρυξης, 

καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου Β.9 αυτής.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου/-ων τύπου PDF. Εφόσον υπογράφονται από τον ίδιο, τα 



ηλεκτρονικά αρχεία φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το 

σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό 

μήνυμα στον αντίστοιχο οικονομικό φορέα που τα υπέβαλλε. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 

προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή κατά περίπτωση, για όσα από αυτά απαιτείται, από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, εντός 

σφραγισμένου φακέλου, με την ένδειξη τύπου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης/ μειοδότη» και τις 

ενδείξεις του ανωτέρω υποδείγματος του φακέλου επιμέρους εντύπων δικαιολογητικών συμμετοχής 

- τεχνικής προσφοράς (ήτοι με τα στοιχεία του διαγωνισμού). 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον αντίστοιχο προσωρινό ανάδοχο. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

(μειοδότη)» καθώς και του σφραγισμένου φακέλου των εν λόγω δικαιολογητικών σε έντυπη 

μορφή, πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της εν λόγω ηλεκτρονικής 

πρόσκλησης, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής. Το αίτημα συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών. Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 

ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και 

πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου α΄, της παραγράφου 5, του 

άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄), τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα Β.8 (λόγοι αποκλεισμού) και Β.9 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του.  



Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Άρθρο Γ.3: Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών (και των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης), σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο Γ.4 παρούσας διακήρυξης. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  Τα έννομα 

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

Α) Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 

σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση 

επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 

147 Α΄) και 

Β) Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄) και μόνον 

στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η 

υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση και το οποίο εγκρίνεται με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 

147 Α΄) για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 



την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 

β’, της παραγράφου 1, του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄). 

Άρθρο Γ.4: Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία 

Γ.4.1	Δικαίωμα	άσκησης	προσφυγής	

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση 

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των ενδίκων 

βοηθημάτων του άρθρου 372, του Βιβλίου IV, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 360, του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθημάτων του άρθρου 372, του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων του 

παρόντος διαγωνισμού, εκτός από την ανωτέρω αναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται 

εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 362 του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 

Γ.4.2	Προθεσμία	άσκησης	προσφυγής	

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία ή 

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Γ.4.3	Παράβολο	

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα 

παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) 

της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) το/τα τμήμα/τα της σύμβασης για το/τα οποία ασκείται 



η προδικαστική προσφυγή. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων 

(600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.  

Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω 

κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή 

πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού 

προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων 

υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο έντυπο προσφυγής του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄) 

εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση 

από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών 

ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη «πληρωμένο» καθώς και 

βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το 

αποδέχεται. 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 

το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της 

ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, σύμφωνα με 

την παρ. 5, του άρθρου 363, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 

Γ.4.4	Ανασταλτικό	αποτέλεσμα	

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου 

σχηματισμού της ΑΕΠΠ, μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368, 

του Ν. 4412/2016 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και στα άρθρα 21 και επόμενα, του Π.Δ. 39/2017 

(ΦΕΚ 64 Α΄). Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 366, του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 15, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄). Τα αναφερόμενα 

στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Γ.4.5	Παρέμβαση	

Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄), παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, για τη 

διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που 

έχει στη διάθεσή του, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 362, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). Η 

παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8, του Π.Δ. 39/2017 

(ΦΕΚ 64 Α΄). 

 

Γ.4.6	Κατάθεση	της	προσφυγής	

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά της, σύμφωνα με το την παρ. 1, του άρθρου 362, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147 Α΄) και υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται 

στο Παράρτημα I, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄). 



Η προδικαστική προσφυγή, μαζί με το προβλεπόμενο στη παράγραφο Γ.4.3 της παρούσας 

διακήρυξης παράβολο και τα αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής και δέσμευσής του, κατατίθενται 

ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», ενώ 

κοινοποιείται με ξεχωριστό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ (email: proedros@aepp-

procurement.gr). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Ειδικότερα, ο προσφεύγων επισυνάπτει στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού την 

προδικαστική προσφυγή σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τύπου Portable Document Format (PDF), 

το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (ψηφιακή υπογραφή). 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δε 

διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: proedros@aepp-procurement.gr). Ως ημερομηνία υποβολής 

της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η 

ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου αυτής. 

 

Γ.4.7	Κοινοποίηση	προσφυγής	-	κοινοποίηση	απόφασης	επί	της	προσφυγής	

Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περιπτ. α, της παρ. 1, του άρθρου 365, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 

περιπτ. β, της παρ. 1, του άρθρου 365, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία 

της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής 

αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 

απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η προηγούμενη απόφαση καθώς και η απόφαση για τη 

χορήγηση αναστολής - προσωρινών μέτρων κοινοποιείται από την ΑΕΠΠ, στους ενδιαφερομένους 

(προσφεύγοντα, αναθέτουσα αρχή και τυχόν παρεμβαίνοντα) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ 

αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 365 και 367, του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και τα άρθρα 18 και 19, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄).  



Γ.4.8	Ένδικα	βοηθήματα	

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147 Α΄) κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και 

συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 

372, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄). 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Άρθρο Γ.5: Διάρκεια ισχύος σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στους εικοσιτέσσερις (24) μήνες και αφορά την περίοδο από 

01.01.2021 έως 31.12.2022 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας ανά τμήμα. Σε 

περίπτωση που η/οι σύμβαση/οις υπογραφεί/ουν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα από την 

01.01.2021, το τελικό συμβατικό τίμημα προκύπτει από την αντίστοιχη απομείωση της 

προσφερόμενης τιμής. Θα γίνετε ρητή αναφορά στο κείμενο της σύμβασης για την χρονική διάρκεια 

των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και το αντίστοιχο οικονομικό τίμημα. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 202 του Ν. 

4412/16. 

Άρθρο Γ.6: Ματαίωση της διαδικασίας 

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

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), μετά από γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

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

ή η παράλειψη. 
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ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		

Άρθρο Δ.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

την περιπτ. β, της παρ. 1, του άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και την υποπαράγραφο 

Β.5.2 της παρούσας διακήρυξης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, με ισχύ 

τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά από την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών/ ανά τμήμα. 

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

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

εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Άρθρο Δ.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Άρθρο Δ.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου – Υλοποίηση Προμήθειας 

Δ.3.1 Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, της διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά 

υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Οι πιο πάνω όροι ερμηνεύονται 

σύμφωνα με την καλή πίστη και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την καλύτερη εκτέλεση της 

προμήθειας από τον Ανάδοχο. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, 

εφαρμόζονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας το κείμενο της σύμβασης, η παρούσα 

διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία, τα μέλη της είναι από κοινού και εις 

ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών 

τους που απορρέουν από την σύμβαση. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής 

των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι 

δυνατόν να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από 

τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Εάν 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 



στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 

σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους 

του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεσή της. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο, υποχρεώσεις ή 

δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται 

να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 

Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/ 

κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Δ.3.2 Διάθεση εξοπλισμού  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την εκτέλεση της 

σύμβασης. Πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό και τα μηχανήματα για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της σύμβασης όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω: 

� Απορροφητήρες σκόνης 

� Απορροφητήρες νερού – σκόνης 

� Καρότσια καθαρίστριας 

� Καρότσια σφουγγαρίσματος με μεταλλική πρέσα 

� Αντιστατικά σάρωθρα 

� Εργαλεία υποστήριξης του προαναφερόμενου εξοπλισμού 

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης 

πρέπει να είναι κατασκευασμένα – παρασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές 



εξελίξεις. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για 

συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι 

αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισμού ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι 

απρόσκοπτη καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης που 

θα διατεθεί από τον ανάδοχο για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.  Τα προϊόντα 

καθαρισμού και απολύμανσης, τα εργαλεία – μέσα καθαρισμού, τα μηχανήματα που απαιτούνται 

καθώς και οι σάκοι απορριμμάτων, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Δ.3.3 Εμπιστευτικότητα  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή 

που ο ίδιος ανακάλυψε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, 

έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση ή εξαιτίας αυτής. 

Υποχρεούται επίσης να μεριμνά ώστε το προσωπικό του να δεσμεύεται με την παραπάνω 

υποχρέωση.  

Άρθρο Δ.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/16. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση μεταφοράς της υπηρεσίας σε άλλο κτίριο και 

εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι χρειάζεται τις υπηρεσίες καθαριότητας ή μέρος αυτών, με 

αντίστοιχη μείωση του τιμήματος εάν αυτό απαιτείται.   

Άρθρο Δ.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο Β.8.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

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

με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 

ΣΛΕΕ. 

δ) Η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως και αζημίως, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης δεκαπέντε (15) 

ημερών από την Αναθέτουσα Αρχή, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μερική ή ολική η ανάγκη 

παροχής υπηρεσιών καθαριότητας  από τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση μεταφοράς της υπηρεσίας σε 

άλλο κτίριο εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον τις παρεχόμενες υπηρεσίες.   



Άρθρο Δ.6 Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε μηνιαία βάση, σε ισόποσες δόσεις, στο 

100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την τμηματική ανά περίπτωση οριστική 

παραλαβή των υπηρεσιών και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης, 

με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από το 

παρόν άρθρο και από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, ήτοι: 

α) Μηνιαίο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται 

από τις αρμόδιες επιτροπές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

β) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα, 

γ) Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) για τους εργαζόμενους που απασχολεί στη σύμβαση.  

δ) Απόδειξη πληρωμής των αποδοχών προσωπικού (απόδειξη ονομαστικής κατάθεσης σε τραπεζικό 

λογαριασμό για την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού που έχει χρησιμοποιηθεί για τις 

προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες του τελευταίου μήνα).  

δ) Υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας για το μήνα που 

αφορά στο τιμολόγιο και για το προσωπικό που απασχολήθηκε στον καθαρισμό των γραφείων της 

Ε.Α.Δ. τον συγκεκριμένο μήνα καθώς και 

ε) κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε κατά περίπτωση ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 

Κατά την πρώτη πληρωμή, εάν ο ανάδοχος δεν είναι σε θέση να υποβάλει τα δικαιολογητικά των 

ανωτέρω (γ) & (δ), δεσμεύεται με Υπεύθυνη δήλωση (που συνοδεύει το τιμολόγιο) για την υποβολή 

αυτών με το τιμολόγιο της δεύτερης πληρωμής. Η ίδια διαδικασία εκ μέρους του αναδόχου δύναται 

να πραγματοποιηθεί και στις επόμενες πληρωμές, πλην της τελευταίας για την οποία απαιτούνται τα 

ανωτέρω (γ) και (δ) δικαιολογητικά για τον μήνα τιμολόγησης.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και το σχετικό τιμολόγιο θα υποβάλλονται συνημμένα σε αίτηση στην 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα 

επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες έχουν ως εξής: 

• 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης βάσει της παρ. 3, του άρθρου 4, του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), 

όπως ισχύει (κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). 

• 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης βάσει της παρ 3, του άρθρου 350, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), 

όπως ισχύει (κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών). 

• Επί των ανωτέρω κρατήσεων, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

• Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.  



Από την καθαρή αξία του/των τιμολογίου/-ων αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο 

υπόλοιπο ποσό πραγματοποιείται κράτηση 8% για την παροχή υπηρεσιών, που αποτελεί και την 

παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 64, του 

Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύει. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή και είναι 24%. 

Άρθρο Δ.7 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αρχής, που είναι 

σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

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

παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τυχόν τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Άρθρο Δ.8 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 

συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων του άρθρου Δ.7 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) καθώς και κατ’ εφαρμογή 

των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής 

αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 

11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 

άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 



κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 

αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

Άρθρο Δ.9 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 

προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο 

άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο Δ.10 Παρακολούθηση Παραλαβή Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της/των Σύμβασης/ων και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις 

επιτροπές παραλαβής όπως αυτές έχουν οριστεί για την εκάστοτε κτιριακή εγκατάσταση, για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης καθώς και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 

και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της/των 

σύμβασης/ων ως επόπτη/ες με καθήκοντα εισηγητή/ες υπάλληλο/ους της υπηρεσίας της ΕΑΔ. Με 

την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 

εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για 

την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 

και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 

παραλαβής. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά την εισήγηση σε μηνιαία βάση από τον 

επόπτη/ες (εφόσον έχει/ουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή), αν έχουν γίνει από τον Ανάδοχο οι 

εργασίες που προβλέπονται από τη Σύμβαση, θα καταρτίζει το ανάλογο πρακτικό Παραλαβής/Καλής 

Εκτέλεσης, το οποίο θα συνοδεύει το τιμολόγιο του Αναδόχου πριν από κάθε πληρωμή. 



Άρθρο Δ.11 Ποινικές Ρήτρες 

Η Ε.Α.Δ. δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλλει σε αυτόν τις κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 203 παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016 και διατηρεί επίσης το δικαίωμα να 

επιδιώξει και την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημιάς που τυχόν θα έχει υποστεί 

εξαιτίας της μη εμπρόθεσμης, ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τις προβλεπόμενες επιμέρους 

προθεσμίες καθώς και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ή/και τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης δύναται να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας, όπως ακριβώς ορίζονται στην 

παρούσα, για χρονικό διάστημα έως και 24 ωρών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας, όπως ακριβώς ορίζονται στην 

παρούσα, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 24 ώρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 

ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

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

ανάδοχο έκπτωτο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη 

υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωσή του ή/και την καταγγελία της Σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε θετικές και αποθετικές, άμεσες ή 

έμμεσες ζημιές υπέστη η Αναθέτουσα Αρχή από τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, ενώ δεν 

απαλλάσσεται από ευθύνες και άλλες ποινικές ρήτρες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση ή τον Νόμο. 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή 

των άρθρων 203, 205 και 207 του Ν.4412/2016, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 

γνώσης της σχετικής απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 

περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221  του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 



διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 

προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή 

να οριστικοποιηθεί. 

Άρθρο Δ.12  Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Έ:	ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	-	ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει στη προσφορά του τους 

κάτωθι πίνακες συμμόρφωσης. O Πίνακας Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και κατατίθενται επί ποινή 

αποκλεισμού, από τους προσφέροντες σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, και αποτελεί μέρος της 

Τεχνικής Προσφοράς τους, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες συμπλήρωσης: 

 

1. Στήλη Απάντηση: Σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: Ναι / Όχι αν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.  

2. Στήλη Παραπομπή: Αναγράφεται υποχρεωτικά το σημείο/σελίδα/αρχείο στην ηλεκτρονική 

τεχνική προσφορά με το οποίο υποστηρίζονται οι απαντήσεις του προμηθευτή. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, για την ορθή συμπλήρωση των Πινάκων Συμμόρφωσης, θα πρέπει να 

λάβει σοβαρά υπ’ όψη του και τα ακόλουθα:  

1. Ο Πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο τους το εύρος, ανεξάρτητα από το αν η απαίτηση 

της Διακήρυξης χαρακτηρίζεται υποχρεωτική ή όχι. Συνεπώς, ο υποψήφιος ανάδοχος, απαντά και 

τοποθετείται σε όλα τα πεδία των πινάκων, ώστε να εμφαίνεται η πληρότητα και η ολοκλήρωση 

της πρότασής του. Σημειώνεται ότι, αν δεν συμπληρωθούν όλα τα πεδία των πινάκων, 

ανεξάρτητα με το αν είναι υποχρεωτική η απαίτηση ή όχι, που προδιαγράφεται στο συγκεκριμένο 

πεδίο, επιφέρει τον οριστικό αποκλεισμό της προσφοράς στο σύνολό της.  

2. Ο Πίνακας συμπληρώνεται και παρουσιάζεται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως 

ακριβώς αναπτύσσονται στη Διακήρυξη. Άλλος τρόπος υποβολής, με άλλη σειρά ή αρίθμηση, 

επιφέρει τον οριστικό αποκλεισμό της προσφοράς στο σύνολό της.  

3. Ο Πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων αναδόχων. Κάθε έλλειψη 

που έχει το σύνολο των πινάκων, εφ’ όσον αυτή δεν έχει εντοπιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο 

στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται, με αποτέλεσμα η τεχνική προσφορά να μην συνάδει με 

τους πίνακες της Διακήρυξης, επιφέρει τον οριστικό αποκλεισμό της προσφοράς στο σύνολό της.  

4. Η ένδειξη «ΝΑΙ» που εκφράζεται ως υποχρεωτική απαίτηση της Διακήρυξης, η απάντηση του 

υποψήφιου προμηθευτή, θα είναι με «ΝΑΙ», εφόσον καλύπτεται η απαίτηση αυτή. Αν δεν 

καλύπτεται η υποχρεωτική απαίτηση, τότε η προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου, 

χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται οριστικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αναλυτική απεικόνιση των κτηρίων ανά τμήμα με τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ  ΝΝοομμόόςς  ΑΑττττιικκήήςς  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ Β 

ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  //  

ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  

            

ΕΕΜΜΒΒΑΑΔΔΟΟΝΝ    

      

ΣΣΥΥΧΧΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΩΩΡΡΕΕΣΣ//ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ//  

ΕΕΒΒΔΔΟΟ

ΜΜ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖ  

 ΑΑγγ..  ΣΣοοφφίίααςς  4466  551133,,0000  ττμμ  ηημμεερρήήσσιιαα  33  ώώρρεεςς  

((έένναα  άάττοομμοο))  

1155  11  

 

  

  

ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  //  

ΝΝοομμ..  ΑΑττττιικκήήςς            

ΕΕΜΜΒΒΑΑΔΔΟΟΝΝ    

      

ΣΣΥΥΧΧΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΩΩΡΡΕΕΣΣ//ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ//  

ΕΕΒΒΔΔΟΟ

ΜΜ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖ  

ΚΚεεννττρριικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  

ΕΕθθννιικκήήςς  ΑΑρρχχήήςς  

ΔΔιιααφφάάννεειιααςς::    

ΛΛέέννοορρμμαανν  119955  &&  

ΑΑμμφφιιααρράάοουυ,,  ΑΑθθήήνναα,   

22..550000,,0000  ττ..μμ  ηημμεερρήήσσιιαα  1122  ώώρρεεςς    

((έένναα  άάττοομμοο  ππλλήήρροουυςς  

ααππαασσχχόόλληησσηηςς//88ώώρροο  

κκααιι  έένναα  άάττοομμοο  

μμεερριικκήήςς  

ααππαασσχχόόλληησσηηςς//44ωωρροο))    

  

6600  

  

22  

ΠΠεειιρρααιιώώςς  220055  

ΑΑθθήήνναα                                                            

    

11..447777,,0000  ττ..μμ  ηημμεερρήήσσιιαα  88  ώώρρεεςς    

((έένναα  άάττοομμοο  ππλλήήρρηηςς  

ααππαασσχχόόλληησσηηςς//88ωωρροο))  

  

4400  11  

ΠΠεειιρρααιιώώςς  220077  &&  

ΑΑλλκκιιφφρρόόννοοςς,, ΑΑθθήήνναα  

995500,,0000  ττ..μμ  ηημμεερρήήσσιιαα  55  ώώρρεεςς    

((έένναα  άάττοομμοο  ))  

2255  11  

ΛΛεεωωφφόόρροοςς  

ΣΣυυγγγγρροούύ    6600,,  ΑΑθθήήνναα   

885500,,0000  ττ..μμ  ηημμεερρήήσσιιαα  88  ώώρρεεςς    

((έένναα  άάττοομμοο  ππλλήήρρηηςς  

ααππαασσχχόόλληησσηηςς//88ωωρροο))  

  

  

4400  11  

ΛΛεεμμππέέσσηη    1177,,  ΑΑθθήήνναα  

   

660000,,0000  ττ..μμ  ηημμεερρήήσσιιαα  33  ώώρρεεςς  

((έένναα  άάττοομμοο))  

1155  11  



ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΓΓ  

ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  //ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ  

  

ΕΕΜΜΒΒΑΑΔΔΟΟΝΝ    

      

ΣΣΥΥΧΧΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΩΩΡΡΕΕΣΣ//ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ//  

ΕΕΒΒΔΔΟΟ

ΜΜ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖ  

ΚΚααλλααββρρύύττωωνν  5522--5566  226600,,0000  ττμμ  22  ηημμέέρρεεςς  ττηηνν  

εεββδδοομμάάδδαα  

22  ώώρρεεςς  

((έένναα  άάττοομμοο))  

44    11  

 

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΔΔ  

ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  //ΣΣΕΕΡΡΡΡΕΕΣΣ  

            

ΕΕΜΜΒΒΑΑΔΔΟΟΝΝ    

      

ΣΣΥΥΧΧΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΩΩΡΡΕΕΣΣ//ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ//  

ΕΕΒΒΔΔΟΟ

ΜΜ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖ  

 ΚΚιιοουυττααχχεείίααςς 8  114400,,0000  ττμμ  22  ηημμέέρρεεςς  ττηηνν  

εεββδδοομμάάδδαα  

22  ώώρρεεςς  

((έένναα  άάττοομμοο))  

44  11  

 

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕ  

ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  //ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑ  ΕΕΜΜΒΒΑΑΔΔΟΟΝΝ    

      

ΣΣΥΥΧΧΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΩΩΡΡΕΕΣΣ//ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ//  

ΕΕΒΒΔΔΟΟ

ΜΜ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖ  

ΚΚααλλλλιιθθεεάά  77  &&  

ΤΤζζααββέέλλλλαα  

332200,,8855  ττμμ  

κκααιι  2255  ττμμ  

ααπποοθθήήκκηη  

22  ηημμέέρρεεςς  ττηηνν  

εεββδδοομμάάδδαα  

22  ώώρρεεςς  

((έένναα  άάττοομμοο))  

44    11  

  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΣΣΤΤ  

 

ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  //ΤΤΡΡΙΙΠΠΟΟΛΛΗΗ  

  

ΕΕΜΜΒΒΑΑΔΔΟΟΝΝ    

      

ΣΣΥΥΧΧΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΩΩΡΡΕΕΣΣ//ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ//  

ΕΕΒΒΔΔΟΟ

ΜΜ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖ  

ΚΚύύππρροουυ  4400--4444  223377,,0000  ττμμ  22  ηημμέέρρεεςς  ττηηνν  

εεββδδοομμάάδδαα  

22  ώώρρεεςς  

((έένναα  άάττοομμοο))  

44    11  

 

ΤΜΗΜΑ Ζ 

 

ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  //ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  

  

ΕΕΜΜΒΒΑΑΔΔΟΟΝΝ    

      

ΣΣΥΥΧΧΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΩΩΡΡΕΕΣΣ//ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ//  

ΕΕΒΒΔΔΟΟ

ΜΜ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖ  

ΜΜεελλιισσσσιιννοούύ  1111  115555,,0000  ττμμ  22  ηημμέέρρεεςς  ττηηνν  

εεββδδοομμάάδδαα  

22  ώώρρεεςς  

((έένναα  άάττοομμοο))  

44    11  

 

 

 

 

 

 



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Ως «καθαρισμός» ορίζεται η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών που αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω- σε 

ενδεικτική αλλά όχι περιοριστική απαρίθμηση 

Αναλυτικά: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ                                                

ΚΑΙ  ΑΛΛΟΙ  ΩΦΕΛΙΜΟΙ  ΧΩΡΟΙ 

-Ξεσκόνισμα των επίπλων, των γραφείων και των 

αντικειμένων αυτών, των τηλεφώνων και των 

βιβλιοθηκών. 

-Καθαρισμός των επιφανειών των γραφείων με 

νωπό πανί ή wettex και κατάλληλο 

απορρυπαντικό. 

-Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων και 

τοποθέτηση νέων σάκων . 

-Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων . 

-Καθαρισμός ανελκυστήρων για τα κτήρια της 

Αθήνας, με την ακόλουθη σειρά: Καθαρισμός 

πόρτας, τοιχωμάτων, οροφής, σκούπισμα και 

σφουγγάρισμα πατώματος. 

-Καθαρισμός κεντρικών εισόδων (σκούπισμα και 

σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα 

απορρυπαντικά, καθαρισμός των αποτυπωμάτων 

των χεριών από τις πόρτες και επιφάνειες της 

εισόδου) 

-Καθαρισμός εξωτερικού χώρου.  

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 

-Καθαρισμός πάγκου και νεροχύτη. 

-Τοπικός καθαρισμός πλακιδίων τοίχου, 

ντουλαπιών κλπ. 

ΝΑΙ   

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

-Καθαρισμός/απολύμανση εσωτερικά και  

Εξωτερικά Λεκανών και των καπακιών 

 τους, νιπτήρων, βρυσών και  

σαπουνοθηκών (χρησιμοποίηση απολυμαντικού 

υγρού απορρυπαντικού).  

-Καθαρισμός καθρεπτών. 

-Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων  

με νερό και απολυμαντικό υγρό. 

-Τοπικός καθαρισμός των πλακιδίων γύρω  

ΝΑΙ   



από τις λεκάνες. 

-Πλύσιμο των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες. 

-Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι 

των αχρήστων. 

-Γέμισμα σαπουνοθηκών, θηκών χειροπετσετών 

και τοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας τα οποία 

χορηγούνται από την υπηρεσία. 

4.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

-Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε 

φωτοβιοδιασπώμενους πλαστικούς σάκους και 

μεταφορά τους στους κάδους του Δήμου. 

-Συγκέντρωση των υλικών ανακύκλωσης σε 

φωτοβιοδιασπώμενους πλαστικούς σάκους και 

μεταφορά τους σε χώρο, που θα υποδείξει η 

Υπηρεσία ή σε κάδους ανακύκλωσης του Δήμου. 

 

ΝΑΙ   

Β. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

-Καθαρισμός των κομπιούτερ (εκτός των οθονών), 

εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών με αντιστατικό 

πανί 

-Καθαρισμός των ποδιών ή των βάσεων τραπεζιών, 

καρεκλών και πολυθρόνων. 

--Καθαρισμός πλαισίου υαλοπινάκων (συμπ/νου 

και τα πρεβάζια). 

-Καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας. 

-Καθαρισμός των διακοπτών και τοπικός 

καθαρισμός πορτών και τοίχων.  

-Καθαρισμός αίθουσας συνεδριάσεων (σκούπισμα 

και 

σφουγγάρισμα δαπέδου, καθαρισμός καθισμάτων 

και 

επίπλων) 

-Καθαρισμός κλιμακοστασίων για τα κτίρια των 

Αθηνών (Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των 

δαπέδων με  

κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα, 

καθαρισμός των κουπαστών). 

 

ΝΑΙ   

Γ. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

-Έλεγχος των υψηλών σημείων (τοίχοι, σωλήνες 

και γωνίες) για αράχνες. 

-Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων εσωτερικά 

και των πλαισίων τους. 

-Γενικός καθαρισμός W.C. πλύσιμο-απολύμανση 

όλων των πλακιδίων όπως και των πορτών– 

ΝΑΙ   



Αφαλάτωση – Απολύμανση. 

-Καθάρισμα των χώρων στάθμευσης και 

ακάλυπτων  από απορρίμματα. 

-Έλεγχος των σοβατεπί για σκόνες και καθαρισμός 

αυτών 

-Καθαρισμός των μπαλκονιών(Σκούπισμα και   

σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα 

απορρυπαντικά, καθαρισμός των σχαρών από  

φύλλα ή απορρίμματα) 

Δ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

-Ανά τρίμηνο θα καθαρίζονται οι περσίδες. 

-Ανά τρίμηνο θα καθαρίζονται και πλένονται οι 

εσωτερικές  πόρτες. 

-Ανά τετράμηνο θα καθαρίζονται οι υαλοπίνακες 

εξωτερικά. 

-Περιοδικά και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 

υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα μπορεί να εκτελεί 

γενικούς καθαρισμούς που κρίνονται 

επιβεβλημένοι. 

-Περιοδικά, ύστερα από συνεννόηση με την 

εταιρεία, για έκτακτους λόγους και έως δύο (2) 

φορές το μήνα η Ε.Α.Δ. μπορεί να ζητήσει οι 

υπηρεσίες καθαρισμού να παρασχεθούν σε ώρες 

διαφορετικές από τις προκαθορισμένες. 

ΝΑΙ   

 

ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η καθαριότητα θα γίνεται από κατάλληλα 

εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, ηλικίας άνω 

των 25 ετών.   

ΝΑΙ 

  

Κρίνεται αναγκαίο να είναι το ίδιο προσωπικό σε 

σταθερή και μόνιμη βάση, κατά το δυνατόν, καθώς  οι 

συχνές αλλαγές προσώπων απαιτούν χρόνο 

προσαρμογής. 

ΝΑΙ 

  

Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να φοράει ειδική 

φόρμα με τα διακριτικά της εταιρείας και να φέρει 

ταυτότητα με φωτογραφία και πλήρη στοιχεία. 

ΝΑΙ 

  

Το ωράριο εργασίας (βάρδιες) για μέρος ή το σύνολο 

του προσωπικού  καθώς και οι χώροι καθαριότητας 

δύναται να τροποποιούνται κατά την κρίση του 

Αναθέτοντος φορέα, αν και όταν παρουσιαστεί 

ανάγκη, μετά από όσο το δυνατόν έγκαιρη γραπτή 

γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι δεν 

θα πραγματοποιούνται εργασίες καθαριότητας στις 

επίσημες αργίες.  

ΝΑΙ 

  



Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά να διαθέσει επιπλέον 

άτομο ως επόπτη, πέραν των δηλωθέντων  

καθαριστών/στριών. 

Ο ρόλος του επόπτη αφορά την επίβλεψη και άριστη 

εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και τους όρους που έχουν συμφωνηθεί 

μεταξύ των δυο μερών καθώς και την επικοινωνία με 

τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής. 

Ο  ανάδοχος ορίζει την συχνότητα της επίβλεψης. Το 

κόστος απασχόλησης του επόπτη, θα βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

Ο καθαρισμός όλων των χώρων πρέπει να γίνεται με 

ιδιαίτερη φροντίδα και με υλικά καθαρισμού, 

εξοπλισμό (σφουγγαρίστρες, κουβάδες, σκούπες κλπ., 

καθώς και τυχόν απαραίτητα μηχανήματα) του 

Αναδόχου.  Τα χαρτιά υγείας, οι χειροπετσέτες, τα 

υγρά σαπούνια για τα χέρια και για τα πιάτα θα 

παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος θα 

παρέχει πλέον του απαραίτητου εξοπλισμού και των 

απαραίτητων υλικών για τον καθαρισμό, και τις 

σακούλες απορριμμάτων  για τους πάσης φύσεως 

κάδους απορριμμάτων (των γραφείων, αιθουσών 

διδασκαλίας, των τουαλετών, των κουζινών κλπ.) 

 

ΝΑΙ 

  

Τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν θα 

πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και γνωστής μάρκας 

στην αγορά, ενώ θα φέρουν άδεια εγκρίσεως από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και αριθμό 

καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους (όπου 

απαιτείται) καθώς και να φέρουν τον αριθμό άδειας 

κυκλοφορίας. Οι σακούλες απορριμμάτων θα πρέπει 

να είναι καλής ποιότητας και ανθεκτικές. Τα 

απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα θα 

είναι προσεκτικά επιλεγμένα, δεν θα αναδύουν 

δυσάρεστες οσμές και δεν θα είναι επιβλαβή στην 

υγεία του προσωπικού της Ε.Α.Δ. Ο εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιηθεί  θα είναι πρώτης ποιότητας και πλέον 

κατάλληλα, ενώ η χρήση τους θα γίνεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν φθορές στις 

εγκαταστάσεις ή στον εξοπλισμό των υπηρεσιών της 

Ε.Α.Δ.   

 

ΝΑΙ 

  

Η Ε.Α.Δ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει 

αντικατάσταση των προτεινόμενων από τον ανάδοχο 

υλικών, με υλικά της επιλογής του, χωρίς επιπτώσεις 

στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

 

ΝΑΙ 

  

Το προσωπικό το οποίο θα διαθέσει ο ανάδοχος 

πρέπει να είναι  Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί οι 

οποίοι θα έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

απασχόλησής τους την απαιτούμενη  άδεια 

παραμονής και εργασίας (και στις δύο περιπτώσεις 

δύναται να ελέγχεται η ακρίβεια και αλήθεια των 

στοιχείων του από το αρμόδιο όργανο της Ε.Α.Δ) και 

ασφαλισμένα στον Ε.Φ.Κ.Α. (βάσει των σχετικών 

 

ΝΑΙ 

  



διατάξεων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).  

Το προσωπικό το οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος θα 

τυγχάνει της αποδοχής και εγκρίσεως της 

Αναθέτουσας Αρχής.  Επίσης, το εν λόγω προσωπικό 

θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές 

του με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων 

από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 

Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο. 

 

ΝΑΙ 

  

Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του 

αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 

της  εργατικής  και ασφαλιστικής νομοθεσίας, δηλαδή 

καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ, τήρηση του 

νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη,  όροι υγιεινής 

των εργαζομένων κ.λπ. όπως ορίζει το άρθρο 68 του 

Ν.3863/2010. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί 

παράβαση των ανωτέρω όρων, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 

κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.  

 

ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, θα πρέπει  να 

προσκομίζει μηνιαίως απόδειξη ονομαστικής 

κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό για την πληρωμή 

των αποδοχών (του προσωπικού που έχει 

χρησιμοποιηθεί για τις προβλεπόμενες από τη 

σύμβαση εργασίες) του τελευταίου μήνα, του εν λόγω 

προσωπικού για τον αμέσως προηγούμενο μήνα. 

 

ΝΑΙ 

  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις 

υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους 

Ασφαλιστικούς Φορείς και σε κάθε Τρίτο. 

 

ΝΑΙ 

  

Το προσωπικό του Αναδόχου δεν έχει ουδεμία 

εργασιακή σχέση με την αναθέτουσα αρχή και ο 

Ανάδοχος θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός 

υπόχρεος  όσον αφορά σε όλες τις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από την αυτή εργασιακή σχέση. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση 

ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή τρίτων. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΣΤ΄	–	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		

Σύμφωνα με τον με αριθμό πρωτ οικ.27638/18-09-2020 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων της 

Ε.Α.Δ για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των 

κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των 

κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022. 

Στοιχεία συμμετέχοντα:  

Έδρα……………………………………………………………. 

Οδός…………………………....................Αριθμός………….. 

Τηλέφωνο………………………fax  ………………………… 

Email…………………………….. 

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από την προσφερόμενη τιμή και την υποβάλλω, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου του παρόντος ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού(τμήμα…). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΙ Άρθρου 68 του Ν.3863/2010 

Στοιχεία αρθ.68 ν.3863/10 για την σύμβαση διάρκειας 24 μηνών (εντός του υποφακέλου της οικονομικής 

προσφοράς) 

Αριθμός των εργαζομένων   

Ημέρες και ώρες εργασίας 

 
 

 

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 

 

 

Η Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία 

υπάγονται οι εργαζόμενοι 
 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που 

αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

των ως άνω εργαζομένων 

 

 

 

Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση 

τα ως άνω προϋπολογισθέντα ποσά 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ Ι _  

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

για 24 μήνες  

 

Για απασχόληση 8 ωρών   

    

Για απασχόληση 5 ωρών 

    

Για απασχόληση 4 ωρών 

    

Για απασχόληση 3 ωρών 

    

Για απασχόληση 2 ωρών (2 ημέρες την εβδομάδα) 

1 
Μικτές αποδοχές 

προσωπικού (καθαριστές -

στριες)  

    

Για απασχόληση 8 ωρών   

    

Για απασχόληση 5 ωρών 

    

Για απασχόληση 4 ωρών 

    

Για απασχόληση 3 ωρών 

    

2 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ  

Για απασχόληση 2 ωρών (2 ημέρες την εβδομάδα) 



    

       

Για απασχόληση 8 ωρών   

    

Για απασχόληση 5 ωρών 

    

Για απασχόληση 4 ωρών 

    

Για απασχόληση 3 ωρών 

    

Για απασχόληση 2 ωρών (2 ημέρες την εβδομάδα) 

3 Επίδομα αδείας  

    

Για απασχόληση 8 ωρών   

    

Για απασχόληση 5 ωρών 

    

Για απασχόληση 4 ωρών 

4 
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 

επιδόματος αδείας 

    



Για απασχόληση 3 ωρών 

    

Για απασχόληση 2 ωρών (2 ημέρες την εβδομάδα) 

    

Για απασχόληση 8 ωρών   

    

Για απασχόληση 5 ωρών 

    

Για απασχόληση 4 ωρών 

    

Για απασχόληση 3 ωρών 

    

Για απασχόληση 2 ωρών (2 ημέρες την εβδομάδα) 

5 Δώρο Πάσχα 

   

 

 

 

Για απασχόληση 8 ωρών   

    

6 
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 

δώρου Πάσχα 

Για απασχόληση 5 ωρών 



    

Για απασχόληση 4 ωρών 

    

Για απασχόληση 3 ωρών 

    

Για απασχόληση 2 ωρών (2 ημέρες την εβδομάδα) 

    

Για απασχόληση 8 ωρών 

    

Για απασχόληση 5 ωρών 

    

Για απασχόληση 4 ωρών 

    

Για απασχόληση 3 ωρών 

    

Για απασχόληση 2 ωρών (2 ημέρες την εβδομάδα) 

7 Δώρο Χριστουγέννων  

    

Για απασχόληση 8 ωρών 

    

Για απασχόληση 5 ωρών 

8  

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 

δώρου Χριστουγέννων 

 

    



Για απασχόληση 4 ωρών 

    

Για απασχόληση 3 ωρών 

    

Για απασχόληση 2 ωρών (2 ημέρες την εβδομάδα) 

    

Για απασχόληση 8 ωρών 

    

Για απασχόληση 5 ωρών 

    

Για απασχόληση 4 ωρών 

    

Για απασχόληση 3 ωρών 

    

Για απασχόληση 2 ωρών (2 ημέρες την εβδομάδα) 

9 
Κόστος αντικαταστατών 

εργαζομένων σε άδεια 

    

10 
Σύνολο εργατικών με 

εργοδοτικές εισφορές  
    

11 

Κόστος αναλωσίμων 

υλικών (σάκοι 

απορριμμάτων, 

απορρυπαντικά, κλπ)  

    

12 

Κόστος διοικητικής 

υποστήριξης & Εισφορά 

στον Ειδικό Λογαριασμό 

Παιδικών Κατασκηνώσεων 

(Ε.Λ.Π.Κ.) 

    

13 Εργολαβικό κέρδος 

 

    



14 

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου 

και τρίτων κρατήσεις 

(περιλαμβάνεται 8% 

παρακράτηση φόρου) 

    

  15 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )     (άνευ 

ΦΠΑ) 
   

  16 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )     (συμπ. 

ΦΠΑ) 
  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

1) Να παρουσιάζεται  αναλυτικά και λεπτομερώς ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των επί μέρους στοιχείων 
της δεύτερης στήλης («ΣΤΟΙΧΕΙΑ») του πίνακα Ι, όσον αφορά στο μηνιαίο κόστος κατ’ άτομο. 

2)Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 

παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

3) Ο ανωτέρω πίνακα να συμπληρωθεί ανά τμήμα του διαγωνισμού σύμφωνα με την εργασιακή απασχόληση 

του προσωπικού (τετράωρη, οκτάωρη κ.λ.π) και σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία. Σε κάθε 

περίπτωση, εκτός των εργαζόμενων με 8ωρη (πλήρη) απασχόληση, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

δηλώσει εάν ο εργαζόμενος με 5ωρη, 4ωρη, 3ωρη και 2ωρη απασχόληση θα είναι πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης. Η εν λόγω δήλωση θα πρέπει να συμφωνεί με την δήλωση των εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ το 

οποίο θα κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης. 

4) Να επισυνάπτεται η ισχύουσα Σ.Σ.Ε που υπάγεται η αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. 

 

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

……./……./…….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ζ΄–	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Υπόδειγμα Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,  

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 104 42 – Αθήνα  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ.......................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

 

 {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών   

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………ΑΦΜ……………………………….  

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ……………………………….  

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ……………………………….  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στον διενεργούμενο διαγωνισμό 

της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) ….…………. με αντικείμενο 

(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας  ..................................., σύμφωνα 

με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε 

μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  



 

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν 

ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υπόδειγμα ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,  

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 104 42 – Αθήνα  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ.......................  

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ   

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}   

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών   

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………ΑΦΜ……………………………….  

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ……………………………….  

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ΑΦΜ……………………………….  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... και τίτλο ………………………….. που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με 

αριθμό ................... Διακήρυξή σας.  

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα είναι διάρκειας ……….. μηνών και ισχύει μέχρις όπου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις όπου 

λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από 

κάθε σχετική υποχρέωση.    

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.   

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν 

ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.   

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Η΄	–	ΣΧΕΔΙΟ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

------ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

------ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

------ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

«Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων της  

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο Ν. Αττικής καθώς και στις εγκαταστάσεις των κτιρίων της 
περιφέρειας» 

(Χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό) 

 

 

Σήμερα στις ……/……/2020, ημέρα ……………… οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: 

• ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, ο οποίος εκπροσωπεί την Εθνική 

Αρχή Διαφάνειας, η οποία εδρεύει στην οδό Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 10442 στην Αθήνα 

και που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή» και 

• και ο/η …………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………………με 

διακριτικό τίτλο ………………………………….. που εδρεύει …………………………, στην οδό   

…………………………, Τ.Κ. ………, με Α.Φ.Μ.: ………………. Δ.Ο.Υ.  ……………………….,  και που στο εξής 

χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1 Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  



1.3 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει . 

1.4 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.5 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α') «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.6 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.7 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 

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

και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.8 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

1.9 Το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του 

Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18.04.2013) για την «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 

Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» σχετικά με την τήρηση της 

εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους των συνεργείων καθαριότητας με τις περεταίρω 

τροποποιήσεις αυτού. 

1.10 Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ  248 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει . 

1.11 Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.12 Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και 

πολιτιστικά θέματα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.13 Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

1.14 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

1.15 Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία». 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα: 

2.1 Την με αριθμ. πρωτ. 2/45136/0026/01-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ) εγκύκλιο «Παροχή 

οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών». 



2.2 Την με αριθμ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.3 Την αριθ. 56902/215/19-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1924 Β΄) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.4 Την αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 969 Β΄) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 

λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

2.5 Την αριθ. Υ96/2019 «Διαπιστωτική πράξη για το διορισμό Διοικητή της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας» (ΦΕΚ 702 ΥΟΔΔ). 

2.6 Την με αρ. πρωτ. οικ. 11699/2020 Απόφαση (ΦΕΚ 1991 Β΄) «Οργανισμός της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» 

2.7 Το με αριθμ. πρωτ. οικ 14384/12-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006859046) αίτημα έκδοσης 

προανάληψης υποχρέωσης. 

2.8 Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ3Πα/8/οικ.12707/26-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΠ0Γ46ΜΙ0Φ-2ΤΥ) 

(ΑΔΑΜ: 20REQ006946705) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που 

στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022. 

2.9 Το με αριθμ. πρωτ. οικ 26377/09-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007296442) αίτημα έκδοσης 

προανάληψης υποχρέωσης. 

2.10 Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ3Πα/15/οικ.17629/18-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΥΥ46ΜΤΛ6-ΝΘΝ) 

(ΑΔΑΜ: 20REQ007339179) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που 

στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022. 

2.11 Την αριθ. πρωτ. οικ. 3817/12-02-2020 (ΑΔΑ: 622Θ46ΜΙ0Φ-ΕΗΩ) απόφαση «Συγκρότηση 

και ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών 

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020». 

2.12 Την αριθ. πρωτ. οικ. 12068/22-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΓ946ΜΙ0Φ-ΗΧΡ) απόφαση « Τροποποίηση 

της υπ’ αριθ. 3817/12-02-2020 απόφασης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

(ΕΑΔ) «Συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020». 

2.13 ………………………………………………………….. 

2.14 ………………………………………………………….. 

2.15 ………………………………………………………….. 



3. Την ανάγκη κάλυψης αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας  σε υπηρεσίες καθαριότητας. 

4. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης, κ.λ.π.) που διέπουν τις 

δημόσιες συμβάσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

                             

λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

1. ότι η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να προμηθευτεί το αντικείμενο της σύμβασης όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας 

2. ότι ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που όριζε η διακήρυξη και με 

βάση αυτά υπέβαλε την προσφορά του που είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης 

3. ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχτηκε την προσφορά του Αναδόχου 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά τα άρθρα που ακολουθούν: 

 

Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Παρεχόμενη Υπηρεσία 

Η – σύμφωνα με τον τρόπο τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η παρούσα- 

υλοποίηση από τον Ανάδοχο του αντικειμένου της παρούσας, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθ 2. 

Προσφορά 

Η με αριθμό … /…………. προσφορά του Αναδόχου (τεχνική και οικονομική) που συνοδεύει την 

παρούσα και αποτελεί με αυτή ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. 

Σύμβαση 

Η παρούσα σύμβαση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 

σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού και την συνημμένη προσφορά του 

Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής 

Παραδοτέα 

Όλα οι υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει σε εκτέλεση της παρούσας προς την Αναθέτουσα 

Αρχή, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη στην παρούσα προσφορά του. 

Συμβατικό Τίμημα 

Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα (ανά τμήμα) για την υλοποίηση της παρούσας. 

 

Άρθρο 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους και 

τις εγκαταστάσεις των κεντρικών υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής 

(τμήμα Α της αναλυτικής διακήρυξης) καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της αρχής 



στην περιφέρεια (τμήματα Β έως Ζ της αναλυτικής διακήρυξης) σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικά 

στοιχεία  

i. στο κτίριο επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου στην Αθήνα Τ.Κ. 10442 (≈2.500m²). 

ii. στο κτίριο επί της οδού Πειραιώς 205 στην Αθήνα Τ.Κ.11853 (≈1477m²). 

iii. στο κτίριο επί των οδών Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος στην Αθήνα Τ.Κ. 11853 (≈950m²). 

iv. στο κτίριο επί της……, στην ……, Τ.Κ. ….. (…..m²) 

v. στο κτίριο επί της……, στην ……, Τ.Κ. ….. (…..m²) 

vi. ........................... 

Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το απαιτούμενο προσωπικό και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, 

το πρόγραμμα των εργασιών και οι ειδικότεροι όροι, περιέχονται αναλυτικά στο/α παράρτημα/τα 

της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

Άρθρο 3  ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01.01.2021 και ισχύει ως και τις 31.12.2022. Η σύμβαση λήγει 

αυτοδικαίως και αζημίως, κατόπιν γραπτής ενημέρωσης δεκαπέντε (15) ημερών από την 

Αναθέτουσα Αρχή, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μερική ή ολική η ανάγκη παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας  από τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση μεταφοράς της υπηρεσίας σε άλλο κτίριο εφόσον η 

Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 

Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ο «Ανάδοχος», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010,  

(α) Θα απασχολεί ………. άτομα 

(β) Οι εργασίες θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από ……. καθαριστές / καθαρίστριες 

τετράωρης/τρίωρης απασχόλησης για τα κτήρια….. . 

(γ) Οι εργαζόμενοι υπάγονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) έτους ……, 

όπως τροποποιήθηκε με τη νέα ………….  

(δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 

των εργαζομένων ανέρχεται στο ποσό των ………… χιλιάδων …….. ευρώ και ……. λεπτών (……..€). 

(ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται στο ποσό 

των ………… χιλιάδων ………………. ευρώ και …………… λεπτών (……….€). 

(στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο είναι …………  (……..τ.μ.). 



Περαιτέρω υποχρεώσεις του ανάδοχου περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας. 

 

Άρθρο 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των …………… χιλιάδων ευρώ (……,00€) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ήτοι …………. χιλιάδες ευρώ και ..….. λεπτών (……,00€). Στο 

συνολικό  συμβατικό ποσό των ………. χιλιάδων ευρώ και …λεπτών (……,00€) συμπεριλαμβάνονται 

εκτός του Φ.Π.Α και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Η ανάδοχος εταιρεία επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις επί του ποσού χωρίς ΦΠΑ: α) κράτηση 

0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011), επί της οποίας 

κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ` αυτού εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ και β) κράτηση 

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (Ν.4412/2016), επί της οποίας 

κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ` αυτού εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ. 

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών σύμφωνα 

με την παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167/τ.Α`/23.7.2013). 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού  του υπό Φορέα 1007-

803-000000, από τον Λογαριασμό ΑΛΕ2420204001. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν οι με αριθ. πρωτ.: 

ΔΙΠΔΑ/Φ3Πα/8/οικ.12707/26.06.2020 και ΔΕΔΕΠ/Φ3Πα/15/οικ.17629/18.09.2020 αποφάσεις 

προανάληψης υποχρέωσης. 

 

Άρθρο 5  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παραλαβή των υπηρεσιών  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 

παραλαβής. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά την εισήγηση σε μηνιαία βάση από τον 

επόπτη/ες (εφόσον έχει/ουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή), αν έχουν γίνει από τον Ανάδοχο οι 

εργασίες που προβλέπονται από τη Σύμβαση, θα καταρτίζει το ανάλογο πρακτικό Παραλαβής/Καλής 

Εκτέλεσης, το οποίο θα συνοδεύει το τιμολόγιο του Αναδόχου πριν από κάθε πληρωμή. 

 

Άρθρο 6  ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.  



Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας 

είναι: 

1.  Μηνιαίο Πρωτόκολλο Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από τις 

αρμόδιες επιτροπές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

2.  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. 

3. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) για τους εργαζόμενους που απασχολεί στη σύμβαση 

4. Απόδειξη πληρωμής των αποδοχών προσωπικού (απόδειξη ονομαστικής κατάθεσης σε τραπεζικό 

λογαριασμό για την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού που έχει χρησιμοποιηθεί για τις 

προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες του τελευταίου μήνα).  

5. Υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας για το μήνα που 

αφορά στο τιμολόγιο και για το προσωπικό που απασχολήθηκε στον καθαρισμό των γραφείων της 

Ε.Α.Δ. τον συγκεκριμένο μήνα  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και το σχετικό τιμολόγιο θα υποβάλλονται συνημμένα σε αίτηση στην 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών.  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

Άρθρο 7 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, τα έγγραφα, κάθε 

σχετική επικοινωνία του με την Αναθέτουσα Αρχή και εν γένει κάθε πληροφορία που τεθεί υπόψη 

του στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας, ακόμη και εάν αφορά γενικότερα τους χώρους ή τα 

διάφορα συστήματα της αναθέτουσας αρχής, είναι αυστηρώς εμπιστευτικά («άκρως απόρρητες 

πληροφορίες»).  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά συνέπεια να μην αποκαλύπτει, διοχετεύει ή γνωστοποιεί σε τρίτα 

μέρη οποιαδήποτε πληροφορία πηγάζει από την εκτέλεση της παρούσας, τις χρησιμοποιεί δε 

αποκλειστικά στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται παράλληλα να διασφαλίζει ότι και όλοι οι υπάλληλοι, συνεργάτες του κλπ 

είναι εν γνώσει των υποχρεώσεων εχεμύθειας, συμφωνούν με αυτές και εγγυώνται την τήρησή τους. 

Παράβαση της ως άνω συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου επιφέρει κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος αποζημίωσης της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση 

των διατάξεων περί απορρήτου. 

 

Άρθρο 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ΄όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 



Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών ή βλαβών σε πρόσωπα, πράγματα ή εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων.  

 

Άρθρο 9 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώματος, υγείας, περιουσίας, 

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ή ηθική ζημία 

που προξενεί σε αυτήν, με υπαιτιότητα του ίδιου ή των προστηθέντων του, ακόμη και λόγω 

ελαφριάς αμέλειας, κατά ή με την ευκαιρία της εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ή ηθική ζημία 

που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. Εν προκειμένου 

αναλαμβάνει επίσης να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως την παροχή 

αποδεικτικών στοιχείων, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, δικαστικής ή εξώδικης, με 

τρίτους, η οποία συνδέεται με την εκ μέρους του μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων.  

 

Άρθρο 10 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, 

χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή του συμβατικού 

τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα 

στην Ελλάδα. Ο ανάδοχος ενημερώνει αμελλητί την αναθέτουσα αρχή για την σχετική εκχώρηση.  

 

Άρθρο 11 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος καταθέτει την με αριθμό ………………. 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ………………….. (τράπεζας), ποσού ……………….. …….. (….€) 

ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αμοιβής του μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή των προϊόντων 

της σύμβασης, την εκπλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, το τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την 

εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να 

παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από προηγούμενη σχετική 

όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής 

επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής της σύμβασης ή της μη έγκαιρης 

αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. 

 Διαμέσου της εγγύησης καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή την 

συμφωνία του αντικειμένου της σύμβασης  με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών, την άψογη 

ποιότητα, την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που 

ισχύουν.  



Σε περίπτωση κατά την οποία είτε κατά την πρόοδο των διαδικασιών, είτε κατά την παραλαβή των 

παραδοτέων διαπιστωθούν από την Αναθέτουσα Αρχή αποκλίσεις στο παραδοτέο, η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτελέσεως του Αναδόχου καταπίπτει ολικά ή μερικά κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής, υπέρ αυτής. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση μη πλήρους αποκατάστασης της 

όποιας υποβάθμισης ή ζημίας σημειωθεί σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά την 

διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

 

  Άρθρο 12 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τις προβλεπόμενες επιμέρους 

προθεσμίες ή/και τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης δύναται να επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας, όπως ακριβώς ορίζονται στην 

παρούσα, για χρονικό διάστημα έως και 24 ωρών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας, όπως ακριβώς ορίζονται στην 

παρούσα, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 24 ώρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 

ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

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

ανάδοχο έκπτωτο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη 

υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωσή του ή/και την καταγγελία της Σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε θετικές και αποθετικές, άμεσες ή 

έμμεσες ζημιές υπέστη η Αναθέτουσα Αρχή από τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, ενώ δεν 

απαλλάσσεται από ευθύνες και άλλες ποινικές ρήτρες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση ή τον Νόμο. 

Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης στον επόμενο κατά 

την αξιολογική σειρά υποψήφιο Ανάδοχο με συνέπεια ότι η τυχόν επιπλέον διαφορά ως προς την 

αμοιβή του υποκατάστατου Αναδόχου, θα βαρύνει τον έκπτωτο Ανάδοχο εκπίπτουσα από την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ενώ η ΕΑΔ δύναται να αξιώσει επιπλέον οποιαδήποτε νόμιμη 

αποζημίωση. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

 

‘Άρθρο 13 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 



β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν εκτελέσει την παρεχόμενη υπηρεσία 

όπως υποχρεούται μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, oλική 

κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16. 

 

Άρθρο 14 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη 

ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός 

απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Άρθρο 15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και εφόσον 

συμφωνήσουν και οι δύο συμβαλλόμενοι 

 

Άρθρο 16 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος δεν τηρεί κάποιον 

από τους όρους της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την χρονική στιγμή περιέλευσής της στον 

Ανάδοχο.  

Η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης δεν αναιρεί την δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να 

τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας των παραβάσεων της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή το 

αποτέλεσμα της καταγγελίας της σύμβασης επέρχεται με την άπρακτη πάροδο της ως άνω ταχθείσας 

προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 

παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την καταγγελία της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την επιστροφή κάθε 

αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού καθώς και την ανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας 

που υπέστη από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των όρων της παρούσας εκ μέρους του 

Αναδόχου. 



Παράλληλα με την επιβολή ποινικών ρητρών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας, 

η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται ή δύναται αναλόγως να κηρύξει και τον Ανάδοχο έκπτωτο 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 της παρούσας.  

 

Άρθρο 17 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», η προσφορά της εταιρείας και οι γενικές διατάξεις περί δημόσιων 

προμηθειών και δημοσίου λογιστικού. Γενικά, η παρούσα σύμβαση, αλλά και κάθε διαφορά που 

δημιουργείται απ’ αυτήν διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

Η οποιαδήποτε διαφορά που πιθανόν να προκύψει κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και 

εφόσον δεν διευθετηθεί, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα,  και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε 

από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται νόμιμα από αυτούς. 

Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής, τα δύο (2) κατατέθηκαν στην Εθνική Αρχή 

Διαφάνειας και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ [..] 

*Τα Παραρτήματα της σύμβασης ορίζονται σύμφωνα με τα τεύχη της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης 

(τεχνικές προδιαγραφές, στοιχεία του άρθρου68 του ν.3863/10 κλπ) .  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Θ΄	-	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	ΕΝΙΑΙΟ	ΈΓΓΡΑΦΟ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

(ΕΕΕΣ/ESPD)	

Άρθρο Θ.1 Θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ: 

Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 

καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», 

προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της 

κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Περαιτέρω, στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της 

Οδηγίας), ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Άρθρο Θ.2 Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ): 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. 

Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να 

αποδείξουν ότι: 

Α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να 

αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, 

Β) πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να 

ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, 

η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6, του 

άρθρου 79, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 

δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση 

δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και συμπληρώνεται με 

ευθύνη του οικονομικού φορέα (με αναγραφή συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο 

Διαδίκτυο). 

Σημειώνεται πως για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ ισχύουν και τα αναφερόμενα στην 

Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Ειδικά θέματα 

συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)». 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής 

(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική 

έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από 

την πλατφόρμα Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ στο URL: https://espdint.eprocurement.gov.gr 



Άρθρο Θ.3 Λειτουργίες που παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ: 

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει: 

Α) στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ 

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής, 

Β) στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν να επαναχρησιμοποιούν, να 

τηλεφορτώνουν και να εκτυπώνουν το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προς διευκόλυνση των 

αναθετουσών αρχών καθώς και των οικονομικών φορέων, παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 

ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών 

του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η πλατφόρμα, καθώς και θέματα τεχνικά και 

εφαρμογής του eEEEΣ, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, στο σχετικό μενού: 

«Promitheus ESPDint - ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ». 

Άρθρο Θ.4 Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ: 

Θ.4.1 Διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε 
διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ: 

Για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι 

οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να εφαρμόζουν την 

ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής: 

1 Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της διαδικτυακής πλατφόρμας 

Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε 

διαγωνισμό τους και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, 

τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται ότι τα 

αρχεία τύπου XML και PDF παράγονται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί 

«Εξαγωγή». 

2 Οι αναθέτουσες αρχές, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ 

τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 

I. το περιεχόμενο του αρχείου τύπου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και 

κοινοποιείται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένο, 

αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 

II. το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 

προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους. 

Θ.4.2 Υποβολή του ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που 
διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το 

πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο 

κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή 

αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73, του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147 Α΄), την Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄) και την παρούσα διακήρυξη. 

Εφαρμόζονται τα εξής: 

1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται 

να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου XML, 



προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της διαδικτυακής πλατφόρμας 

Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου τύπου 

PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται 

ότι το αρχείο τύπου PDF παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί 

«Εξαγωγή». 

2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στον χώρο 

του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της πλατφόρμας Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr), να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη 

τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, 

να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή αρχείου τύπου PDF, 

προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

 

 

Άρθρο Θ.5 Πρότυπο ΕΕΕΣ για τη συμμετοχή στον με αρ. πρωτ. 

…………………../…….-08-2020 ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων 

«για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους 

χώρους των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022» .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 
  
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
Αριθμός της προκήρυξης 
 

οικ. 27638/18-09-2020 
 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
 

- 
 

URL της ΕΕ 
 

Εθνική επίσημη εφημερίδα 
 

- 
 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες 

θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

(π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

Ταυτότητα του αγοραστή 
  

Επίσημη ονομασία: 
 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
 

Χώρα: 
 

Ελλάδα 
 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
  

Είδος διαδικασίας 
 

Ανοικτή διαδικασία 
 

Τίτλος: 

 

-1- 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Για 

την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των 

κτιρίων που στεγάζονται που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022» 
 

Σύντομη περιγραφή: 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Για 

την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των 

κτιρίων που στεγάζονται που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022» 
 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
 

οικ. 27638/18-09-2020 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 
 

- 
 

Οδός και αριθμός: 
 

- 
 

Ταχ. κωδ.: 
 

- 
 

Πόλη: 
 

- 
 

Χώρα: 
 

--- 
 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
 

- 
 

Ηλ. ταχ/μείο: 
 

- 
 

Τηλέφωνο: 
 

- 
 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
 

- 
 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

 

-2- 



- 
 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
 

- 
 

οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι ❍ Όχι 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; ❍ Ναι ❍ Όχι 
 
 
 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 
 
- 
 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
 
- 
 
 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 
 

• Ναι 
 
• Όχι 

 

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 

ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 
 

- 
 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
 

- 
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γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
 

1. η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο: 
 
- 
 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; ❍ Ναι ❍ Όχι 

 
 

 

2. Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 

μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 

 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 

δωρεάν; 
 

� Ναι 
 
� Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
 

- 
 
 

 

1. οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης από κοινού με άλλους; ❍ Ναι ❍ Όχι 

 

 

 

1. Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους 

άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
 

- 
 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 
 

- 
 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
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- 
 
 

 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 
 

1. οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
 
- 
 

 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

#1 

 

− Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 

των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

 

Όνομα 
 

- 
 

Επώνυμο 
 

- 
 

Ημερομηνία γέννησης 
 

- 
 

Τόπος γέννησης 
 

- 
 

Οδός και αριθμός: 
 

- 
 

Ταχ. κωδ.: 
 

- 
 

Πόλη: 
 

- 
 

Χώρα: 
 

--- 
 

Ηλ. ταχ/μείο: 
 

- 
 

Τηλέφωνο: 
 

- 
 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 

- 
 

 

 

 

-5- 



Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
 

- 
 

 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

 οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω; 
 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

 Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς 

και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 

συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 

προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 

και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις 

ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 

δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

 

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

 

• οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; ❍ Ναι ❍ Όχι 
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Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων: 
 

- 

 

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, 

να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
 

 

 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
 
 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
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Εκδότης 
 

- 
 

Διαφθορά 
 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης 

περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
 

σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του 

αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 
Απάτη 
 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
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περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του 

άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του 

οικονομικού φορέα ή 
 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 

και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 

λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

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

 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 

βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 
 
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί 

να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
 
 

κοινωνικής ασφάλισης 
 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
 

Καταβολή φόρων 
 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 

και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι 
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❍ Όχι 
 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
 

--- 
 

Ενεχόμενο ποσό 
 

- 
 

--- 
 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση; ❍ Ναι ❍ Όχι 

 

 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή 

διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; ❍ Ναι ❍ Όχι 

 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
 
- 
 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
 
- 
 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
 
- 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους; ❍ Ναι ❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
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- 
 

Εκδότης 
 

- 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία 

είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
 
--- 
 
Ενεχόμενο ποσό 
 
- 
 
--- 
 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση; ❍ Ναι ❍ Όχι 

 

 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή 

διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; ❍ Ναι ❍ Όχι 

 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
 
- 
 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
 
- 
 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
 
- 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους; ❍ Ναι ❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 

- 
 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
 
 

επαγγελματικό παράπτωμα 
 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 

στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς 

της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας 

(«αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι 
 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου Ο οικονομικός 

φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 

κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
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παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας 

(«αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι 
 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου Ο οικονομικός 

φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 

εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας 

στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο 

άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

 
Η απάντησή σας 
 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 

- 
 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 

- 
 

Πτώχευση 
 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
 

- 
 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 
Αφερεγγυότητα 
 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας 

αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
 
- 
 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
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Κωδικός 
 

- 
 

Εκδότης 
 

- 
 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 
 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
 
- 
 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της 

πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
 

- 
 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
 
- 
 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
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❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 

περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 

ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
 
- 
 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με 
 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
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Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας 

(«αυτοκάθαρση») ❍ Ναι ❍ Όχι 
 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 
 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 

- 
 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 

- 
 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
 

σύναψης της σύμβασης 
 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 

ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 
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Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ 

άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 
- 
 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
 
Η απάντησή σας 
 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 

- 
 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
 

- 
 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
 

απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
 

της παρούσας διαδικασίας 
 

Ο οικονομικός φορέας: 
 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 
 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

 

-21- 



παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

 

 

Α: Καταλληλότητα 
 
 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· 

οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 

 

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
 
 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
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Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 

εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

 

Αριθμός ετών 
 

- 

 

Μέσος κύκλος εργασιών 
 

- 
 

--- 
 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 
 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
 

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου 
 

τύπου 
 

Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, ο οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του 

συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη 

και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

 

Περιγραφή 
 

- 
 

Ποσό 
 

- 
 

--- 
 

Ημερομηνία έναρξης 
 

- 
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Ημερομηνία λήξης 
 

- 
 

Αποδέκτες 
 

- 
 
 

 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 
 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
 
 

διαχείρισης 
 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα 
 

διασφάλισης της ποιότητας 
 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
 

Η απάντησή 

σας ❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας: 
 
- 
 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από 

τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
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❍ Ναι 
 
❍ Όχι 
 
URL 
 
- 
 
Κωδικός 
 
- 
 
Εκδότης 
 
- 

 

Λήξη 
 

 

 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
  

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

στα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και 

τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

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

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση 

πρόσβασης ή β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την 

εθνική 
 
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου 

να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν 
 

υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
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Ημερομηνία 
 

- 
 

Τόπος 
 

- 
 

Υπογραφή 
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