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Θέμα : Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την  ανάθεση

της  παροχής  υπηρεσιών  καθαριότητας  των  χώρων  όπου  στεγάζονται  οι

Υπηρεσίες  τής  Π.Ε.  Χαλκιδικής,  το  ΚΕΔΔΥ  και  οι  Δ/νσεις  Α/θμιας  &

Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Χαλκιδικής, για τα έτη 2020 – 2021.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις ακόλουθες διατάξεις Νόμων, όπως αυτές ισχύουν:

1. Τον  Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον  Ν. 2513 / 1997 (Φ.Ε.Κ. 139 / Α / 27-6-1997) «Κύρωση
της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών».

3. Την παράγραφο Β του άρ. πρώτου του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ.
107  Α /  9-5-2013)  "Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων  4046/2012,  4093/2012  και
4127/2013".

4. Τον  Ν. 4270 / 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011  /  85  /  ΕΕ)  –  Δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α / 28-6-2014).  

5. Το  Π.Δ.  80  /  2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους
Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α / 5-8-2016).
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6. Τον Ν. 3871 / 2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
(Φ.Ε.Κ. 141 Α / 17-8-2010).

7. Τον  Ν.  2859  /  2000 (ΦΕΚ  131  Α  /  28-6-2006)  «Κύρωση
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

8. Το Π.Δ. 166 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 138 / Α / 5-6-2003) «Προσαρμογή
της ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 / 29-6-2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

9. Το άρ.  68 § 1 περ.  α'-στ',  §  3  και  §  4 του  Ν. 3863 /  2010
(Φ.Ε.Κ. 115 Α / 15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις» - (Βλ. και Ν. 4387 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 85 / Α / 12-5-2016) «Ενιαίο
Σύστημα  Κοινωνικής  Ασφάλειας  -  Μεταρρύθμιση  ασφαλιστικού  -  συνταξιοδοτικού
συστήματος»).

10. Τον  Ν.  3419  /  2005  (ΦΕΚ  297  Α  /  6-12-2005)  «Γενικό
Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

11. Τον  Ν.  2328  /  1995 «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών
Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»
(Φ.Ε.Κ. 159 Α /  3-8-1995),  όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 11 του  Ν. 2372 /  1996
«Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 29 Α /  28-2-1996)  και το  άρθρο 14 του  Ν. 2414 /  1996 «Εκσυγχρονισμός των
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 135 Α / 25-6-1996),
σε  συνδυασμό με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  82  /  1996 «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών
Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»
(Φ.Ε.Κ. 66 Α / 11-4-1996), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ. 8 § 4 εδ. τελ. του
Ν.  3310  /  2005 «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 30 Α / 1-2-
1005)  και του άρ. 8 του Ν. 3414 / 2005 «Τροποποίηση του ν. 3310 / 2005 "Μέτρα για τη
διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία
σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 279 Α / 10-11-2005) αλλά και του Ν. 4412 / 2016
(Φ.Ε.Κ. 147 /  Α /  8-8-2016) «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει.

12. Την υπ’ αρ. 1108437 / 2565 / ΔΟΣ / 15-11-2005 Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρείες» (Φ.Ε.Κ. 1590 Β / 15-11-2015). 

13. Τον  Ν.  4205  /  2013 (άρ.  9)  «Ηλεκτρονική  επιτήρηση
υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 242 Α / 6-11-
2013)

14. Την υπ’ αρ.  20977 /  2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1673 / Β / 23-8-
2007) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του Ν. 3310 / 2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414 / 2005».

15. Τον  Ν. 3021 /  2002 «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα
συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού»
(Φ.Ε.Κ. 143 Α / 19-6-2002).

16. Τον  Ν. 3979 /  2011  (Φ.Ε.Κ. 138 Α /  16-06-2011) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

17. Τον Ν. 3861 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  Νόμων  και  Πράξεων  των  κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».

18. Τον  Ν. 4013 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 204 / Α / 25-9-2011) «Σύσταση
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

2





Δημοσίων Συμβάσεων - […]», όπως τροποποιήθηκε (μεταξύ άλλων και με τους Ν. 4412 /
2016  και Ν. 4605 / 2019) και ισχύει.  

19. Την υπ’ αρ. Π1 / 2380 / 2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3400 Β / 20-12-
2012)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», των Υπουργών Οικονομικών –
Εθνικής  Άμυνας  –  Εσωτερικών  –  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης  –  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών  και  Δικτύων  –  Υγείας  –
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου.

20. Την υπ' αρ. 57654 / 2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
& Ανάπτυξης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας
& Ανάπτυξης" (Φ.Ε.Κ. 1781 Β / 23-5-2017).

21. Τον  Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-2010),
όπως τροποποιήθηκε (μεταξύ άλλων και με τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016)
«Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») και ισχύει.

22. Τον Ν. 4071 / 2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και  την  αποκεντρωμένη διοίκηση,  ενσωμάτωση Οδηγίας  2009 /  50  /  ΕΚ»
(Φ.Ε.Κ. 85 Α / 11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε (μεταξύ άλλων και με τον Ν. 4412 / 2016
(Φ.Ε.Κ. 147 /  Α /  8-8-2016) «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») και ισχύει.

23. Τον  Ν.  2503  /  1997 «Διοίκηση,  οργάνωση,  στελέχωση  της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
107 Α / 30-5-1997).

24. Το  Π.Δ.  30 /  1996 «Κώδικας Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης»
(Φ.Ε.Κ. 21 Α / 2-2-1996), όπως τροποποιήθηκε (μεταξύ άλλων και με τον Ν. 4412 / 2016
(Φ.Ε.Κ. 147 /  Α /  8-8-2016) «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») και ισχύει.

25. Το Π.Δ. 133 / 2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226 Α / 27-12-2010),  όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ.  81320 +
77909 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 4302 Β / 30-12-2016) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  "Έγκριση  τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" και ισχύει.

26. Το άρθρο 63 του Ν. 4257 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 93 / Α / 14-4-2014)
«Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών»,  σε  συνδυασμό με  τις
διατάξεις του άρ. 41 του Π.Δ. 173 / 1990 [που όμως με τη δημοσίευση και εφαρμογή του
Π.Δ. 394 / 1996 (Φ.Ε.Κ. 266 / Α / 4-12-1996) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» έπαυσε
να ισχύει],  και του  άρ.  42  της  υπ’  αρ.  11389 /  1993 Απόφασης του  Υπ.  Εσωτερικών
(«Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών  Ο.Τ.Α.»,  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  Φ.Ε.Κ.  185  Β  /  23-3-1993,
διόρθωση σφάλματος στο τ. 550 Β / 1993).

27. Τον  Ν.  4250  /  2014 (άρ.  1)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –
Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74 Α /
26-3-2014).

28. Το άρ. 1 του άρθρου πρώτου του  Π.Δ. 28 / 2015 (Φ.Ε.Κ. 34
Α  /  23-3-2015)  "Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία". 

29. Τον  Ν.  2690  /  1999 «Επικύρωση  Κώδικα  Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45 Α / 9-3-1999).

30. Το  Π.Δ.  456  /  1984 (Φ.Ε.Κ.  164  Α /  24-8-1984)  "Αστικός
Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος".
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31. Τον Ν. 3863 / 2010 (άρ. 68) "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις" (ΦΕΚ 115 Α / 15-7-2010) [Βλ. και
Ν.  4387  /  2016  (ΦΕΚ  85  Α  /  12-05-2016)  "Ενιαίο  Σύστημα  Κοινωνικής  Ασφάλειας  -
Μεταρρύθμιση  ασφαλιστικού  -  συνταξιοδοτικού  συστήματος  -  Ρυθμίσεις  φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις"], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

32. Τις  -  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  Νόμων  -  εκδοθείσες
κανονιστικές  πράξεις,  τις  λοιπές  διατάξεις  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα
οριζόμενα  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  καθώς  και  το  σύνολο  των  διατάξεων  του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού Δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση του αντικειμένου τής παρούσας Διακήρυξης,  έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Β. Τα ακόλουθα έγγραφα : 

1. Την  υπ’  αρ.  202  /  11-11-2019 (ΑΔΑ  ΨΔ0Λ7ΛΛ-Β95)  Απόφαση του  Περιφερειακού
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
της Π.Κ.Μ, οικονομικού έτους 2020».

2. Την  υπ'  αρ.  οίκ.  570607  (7712)  /  12-9-2019 [ΑΔΑ  6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3]  Απόφαση του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη"» (ΦΕΚ 3474 Β' / 16-9-2019).

3. Την  υπ'  αρ.  2725  /  17-12-2019 (ΑΔΑ  6ΔΞ07ΛΛ-0ΚΡ)  Απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.,  με  την  οποία  ορίστηκαν  τα  μέλη  της  πενταμελούς  Επιτροπής
Διενέργειας  Ανοικτών  &  Διεθνών  Διαγωνισμών  και  τα  μέλη  της  τριμελούς  Επιτροπής
Παραλαβής της Π.Ε.Χ. . 

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 36 / 3-3-2020 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ.
5. Το  υπ'  αρ.  πρωτ.  150496  /  646  /  6-3-2020 (ΑΔΑΜ  20REQ006390360  2020-03-06)

Πρωτογενές αίτημα του Τμήμ. Προμηθειών Π.Ε.Χ, με το οποίο ζητείται η έγκριση δαπάνης
για  την  κάλυψη αναγκών  καθαριότητας  των  χώρων όπου  στεγάζονται  οι  Υπηρεσίες  της
Π.Ε.Χ.,  το  ΚΕΔΔΥ  και  οι  Δ/νσεις  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
Χαλκιδικής, για τα έτη 2020 και 2021. 

6. Την  από 10-3-2020 Βεβαίωση της Υποδ/νσης Οικονομικού & Ανθρ. Πόρων της Π.Ε.Χ.,
περί  ύπαρξης  πίστωσης  ύψους  είκοσι  μιας  χιλιάδων  εκατόν  εβδομήντα  πέντε  ευρώ  και
δεκατριών λεπτών (21.175,13  €)  στον  προϋπολογισμό  οικονομικού  έτους  2020 της  Π.Ε.
Χαλκιδικής,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  για  το  έτος  2020,  και δέσμευσης  για  την
πρόβλεψη εγγραφής πίστωσης ύψους σαράντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ
και τριάντα δυο λεπτών (41.586,32 €) στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της Π.Ε.
Χαλκιδικής,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  για  το  έτος  αυτό,  σε  κάθε  περίπτωση
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.], στον Ε.Φ. 721 Κ.Α.Ε. 0875.01. 

7. Την υπ' αρ. πρωτ. οίκ. 160436 / 684 / 11-3-2020 Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της
Π.Ε.Χ. προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., με την οποία ζητήθηκε η έγκριση : α)
της διεξαγωγής του Διαγωνισμού,  β) των όρων της Διακήρυξης,  και γ) της δαπάνης για την
υλοποίηση της ανάθεσης (για τα έτη 2020 - 2021).

8. Την υπ’ αρ. 341 / 17-3-2020 (ΑΔΑ Ψ1237ΛΛ-ΔΑΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκαν : α) η διεξαγωγή του Διαγωνισμού,  β) οι όροι της
Διακήρυξης,  και  γ) η δαπάνη για την υλοποίηση της ανάθεσης (για τα έτη 2020 - 2021).

9. Την υπ’ αρ.  1605 / 26-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΝΛ7ΛΛ-ΟΩΕ, ΑΔΑΜ: 20REQ006480403 2020-
03-26)  Πράξη  Πολυετούς  Ανάληψης  Υποχρέωσης (δέσμευση  της  πίστωσης)  για  την
πραγματοποίηση της δαπάνης για τα έτη 2020 - 2021 (με χρέωση του Ε.Φ. 721 Κ.Α.Ε. 0875)
[περί  ύπαρξης  πίστωσης  ύψους  είκοσι  μια  χιλιάδων  εκατόν  εβδομήντα  πέντε  ευρώ  και
δεκατριών λεπτών (21.175,13  €)  στον  προϋπολογισμό  οικονομικού  έτους  2020 της  Π.Ε.
Χαλκιδικής,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  για  το  έτος  2020,  και δέσμευσης  για  την
πρόβλεψη εγγραφής πίστωσης ύψους σαράντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ
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και τριάντα δυο λεπτών (41.586,32 €) στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της Π.Ε.
Χαλκιδικής,  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  για  το  έτος  αυτό,  σε  κάθε  περίπτωση
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.], η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών  Πληρωμής  της  Δ/νσης  Οικονομικού  της  Π.Κ.Μ.  με  α/α  1581.  (Κ.Α.Ε.
07.721.0875.01).

Γ. Την ανάγκη διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της

παροχής υπηρεσιών καθαριότητας  των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες τής Π.Ε.

Χαλκιδικής, το ΚΕΔΔΥ και οι Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Χαλκιδικής, για

τα  έτη  2020  -  2021,  συνολικού  προϋπολογισμού  μέχρι  εξήντα  δυο  χιλιάδες  επτακόσια

εξήντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (62.761,45 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών

καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες τής Π.Ε. Χαλκιδικής, το ΚΕΔΔΥ

και οι Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Χαλκιδικής, για τα έτη 2020 - 2021,

συνολικού προϋπολογισμού  μέχρι  εξήντα δυο  χιλιάδες  επτακόσια  εξήντα  ένα  ευρώ και

σαράντα  πέντε  λεπτά  (62.761,45  €),  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  με  κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα τμηματικής αλλά μόνον

ενιαίας κατακύρωσης ολόκληρου του προκηρυσσόμενου αντικειμένου. 

* * *

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Στοιχεία φορέα διεξαγωγής και υλοποίησης της Διακήρυξης (Αναθέτουσας Αρχής) : 

- Ονομασία: Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

- Διεύθυνση έδρας : Διοικητήριο, Πολύγυρος, ΤΚ 63100.

- Α.Φ.Μ: 997612598, Δ.Ο.Υ.: Ζ' Θεσ/νίκης 

 Είδος  Αναθέτουσας  Αρχής  :  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  β΄  βαθμού  (μη  Κεντρική

Αναθέτουσα Αρχή) [άρ. 2 § 1 περ. 2 & 3 του Ν. 4412 / 2016] και ανήκει στη Γενική

Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 

 Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής : Η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.

 Κωδικός NUTS της Αναθέτουσας Αρχής και του κύριου τόπου παροχής των υπηρεσιών :  EL 527

(Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Χαλκιδικής).
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Τίτλος Διακήρυξης «Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες τής 

Π.Ε. Χαλκιδικής, το ΚΕΔΔΥ και οι Δ/νσεις 

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Χαλκιδικής, 

για τα έτη 2020 - 2021, συνολικού 

προϋπολογισμού μέχρι 62.761,45 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Κωδικός CPV 90910000-9

Αναθέτουσα Αρχή Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Είδος Διαγωνισμού  Ανοικτός (άρ. 27 § 1 εδ. α' του Ν. 4412 / 2016), 

 Συνοπτικός (άρ. 117 του Ν. 4412 / 2016), 

 Μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για 

το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου.
Αριθμός Διακήρυξης 180410 / 762 / 27-3-2020. 

Εγκριτική Απόφαση Οικον. Επιτροπής 341 / 17-3-2020 (ΑΔΑ Ψ1237ΛΛ-ΔΑΕ)
Φορέας για τον οποίο προορίζεται η

παροχή της υπηρεσίας.

Υπηρεσίες τής Π.Ε. Χαλκιδικής, ΚΕΔΔΥ και 

Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. 

Χαλκιδικής.
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Συνοπτικών 

Διαγωνισμών της Π.Ε.Χ., που έχει οριστεί με την 

υπ' αρ. 2725 / 17-12-2019 (ΑΔΑ 6ΔΞ07ΛΛ-0ΚΡ) 

Απόφαση της Οικον. Επιτροπής, όπως θα 

στελεχώνεται κατά την ημερομηνία αξιολόγησης.
Προθεσμία υποβολής προσφορών, μετά

την οποία οι προσφορές αποκλείονται

αυτομάτως ως εκπρόθεσμες (άρ. 121 § 1

περ. γ' του Ν. 4412 / 2016).

Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, από την 

ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., μέχρι την ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και από τις 8.00’ π.μ. έως τις 15.00’ μ.μ.
Τόπος υποβολής προσφοράς. Τμ. Προμηθειών Π.Ε.Χ., Διοικητήριο (Πολύγυρος,

Τ.Κ. 63100), 1ος όροφος, γραφείο 56.
Χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού. 13-4-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00’.
Συνολικός προϋπολογισμός για τα έτη

2020 - 2021

Μέχρι 62.761,45 €, που αναλύεται σε μέχρι 

21.175,13 € για το έτος 2020 και σε μέχρι 

41.586,32 € για το έτος 2021.
Ημ/νία ανάρτησης της Διακήρυξης στο

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

27-3-2020

Ημ/νία ανάρτησης περίληψης της 27-3-2020
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Διακήρυξης στη «Διαύγεια»

(www  .  diavgeia  .  gov  .  gr  )
Ημ/νία ανάρτησης της Διακήρυξης στην

ιστοσελίδα της Π. Κ. Μ.

(www  .  pkm  .  gov  .  gr  ) και στον Πίνακα

Ανακοινώσεων της Π.Ε.Χ.

27-3-2020

Κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του αντικειμένου, 

όπως η τιμή προσδιορίζεται στο άρ. 12 της 

Διακήρυξης.
Ημέρες ισχύος προσφορών 120 ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενες από την 

επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού.
Διάρκεια Σύμβασης Από την ανάρτηση της Σύμβασης στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (και πάντως όχι νωρίτερα από τις 1-

5-2020) μέχρι τις 31-12-2021.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

(Με λήξη 30 ημερολογιακές ημέρες από

την επομένη της λήξης ισχύος των

προσφορών).

Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 % του 

προϋπολογισμού της Διακήρυξης (εκτός του 

Φ.Π.Α.), και συγκεκριμένα 506,14 €.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

(άρ. 72 § 1 περ. β' του Ν. 4412 / 2016).

(Με λήξη τουλάχιστον 60 ημερολογια-

κών ημερών από την επομένη της λήξης

ισχύος της Σύμβασης). 

Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της 

αξίας της Σύμβασης (εκτός του Φ.Π.Α.).

Παροχή πληροφοριών Νεκτ. Μαυρομουστάκης, Διοικητήριο, 1ος όροφος, 

γραφείο 56, τηλ. 2371351483, fax 2371351292,   e-

mail od10@halkidiki.gov.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1 : Υποψήφιοι ανάδοχοι και προσόντα διαγωνιζομένων.

Άρθρο 2 : Κατάρτιση και υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς.

Άρθρο 3 : Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς.

Άρθρο 4 : Κριτήρια επιλογής.

Άρθρο 5 : Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών.

Άρθρο 6 : Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών & ανάδειξης μειοδότη.

Άρθρο 7 : Διαδικασία κατακύρωσης και υπογραφής Σύμβασης.

Άρθρο 8 : Έννομη Προστασία.
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Άρθρο 9 : Εγγυήσεις.

Άρθρο 10 : Διάρκεια, εκτέλεση & τροποποιήσεις της Σύμβασης.

Άρθρο 11 : Παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης

Άρθρο 12 : Πληρωμή - Κρατήσεις.

Άρθρο 13: Καταγγελία Σύμβασης, έκπτωση αναδόχου, κυρώσεις.

# Παραρτήματα :

- Παράρτημα 1 : Περιγραφή του υπό ανάθεση αντικειμένου.

- Παράρτημα 2 : Τεχνικές προδιαγραφές.

- Παράρτημα 3 : Υπόδειγμα Προσφοράς / Αίτησης Συμμετοχής.

- Παράρτημα 4 : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

- Παράρτημα 5 : Σχέδιο της Σύμβασης.

- Παράρτημα 6 : Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).

            ΑΡΘΡΟ 1     

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν  (άρ. 25 του Ν. 4412 / 2016) φυσικά ή νομικά

πρόσωπα,  καθώς  και  ενώσεις  φυσικών  ή  νομικών  προσώπων  (άρ.  19  του  Ν.  4412  /  2016),

κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και που όλα αυτά βρίσκονται

εγκατεστημένα :

Α) σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β) σε Κράτος - Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων

(Σ.Δ.Σ.) [η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2513 / 1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 143)], 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 Ι της ως άνω Συμφωνίας,  

Δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  Γ'  και  έχουν  υπογράψει  διμερείς  ή

πολυμερείς  συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της Σύμβασης,

αποδεικνυόμενης της ιδιότητάς του ως επαγγελματία του συγκεκριμένου αντικειμένου με επίσημα

έγγραφα (βλ. άρ. 3 της παρούσας, ενότητα "Δικαιολογητικά Συμμετοχής"). 
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Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα

στα  οικεία  εμπορικά  ή  επαγγελματικά  μητρώα  (κάτι  που  θα πιστοποιείται  με  βεβαίωση

εγγραφής).

Τα  μη  εγκατεστημένα  στην  Ελλάδα  πρόσωπα  υποχρεούνται  να  αποδεικνύουν  την

εγγραφή  τους  σε  εμπορικά  ή  επαγγελματικά  μητρώα  του  κράτους  εγκατάστασής  τους  ή  να

προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή Πιστοποιητικό.

Διευκρινίζονται και τα εξής:

1) Οι  Α.Ε.  εκπροσωπούνται  στο  Διαγωνισμό  από  μέλος  του  Δ.Σ.  ή  από  νόμιμα

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε., οι Ε.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από

τον διαχειριστή τους  ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  Οι  συνεταιρισμοί

εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους. Το παραστατικό ισχύουσας εκπροσώπησης του

νομικού προσώπου που πρέπει να φέρουν θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων

τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή της προσφοράς (άρ. 80 § 12 του Ν.

4412 / 2016).

2) Εφόσον  οι  διαγωνιζόμενοι  συμμετέχουν  στο  Διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό  τους,

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης στο οποίο πρέπει να

αναγράφεται  ρητά  ότι  η  εκπροσώπηση  αφορά  τον  συγκεκριμένο  Διαγωνισμό  (με

αναγραφή του αριθμού και του τίτλου του), το δε παραστατικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί

εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)  εργάσιμων  ημερών  πριν  από  την  υποβολή  της

προσφοράς (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016). Από την υποχρέωση ρητής αναφοράς στον

συγκεκριμένο διαγωνισμό εξαιρούνται οι Ο.Ε.

3) Σε  περίπτωση  ένωσης  παρόχων  υπηρεσιών,  απαιτείται  συμβολαιογραφική  δήλωση

σύστασης ένωσης, στην οποία θα περιγράφεται το αντικείμενο των εργασιών τού καθενός

από  τους  συμμετέχοντες  ή  το  μέρος  που  αντιστοιχεί  στον  καθένα  εξ  αυτών  επί  του

συνόλου της προσφοράς, το είδος της συμμετοχής καθενός (συμπεριλαμβανομένης και της

κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  καθώς  επίσης  ο  εκπρόσωπος  της  ένωσης  (ή  ο

συντονιστής της) έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και ο νόμιμος αναπληρωτής του,  ενώ οι

προσφορές  υπογράφονται  από  όλους  όσους  συμπράττουν  ή  από  τους  νόμιμους

εκπροσώπους τους.  

4) Σε περίπτωση σύμπραξης επιχειρήσεων με τη μορφή τής κοινοπραξίας, οι προσφορές τους

κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο,

διορισμένο  με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο. Για  την  υποβολή  προσφοράς  δεν

απαιτείται η σύμπραξη να έχει  λάβει  κάποια νομική μορφή (άρ.  19 § 2 του Ν. 4412 /

2016).  Αν όμως επιλεγεί  ως ανάδοχος,  θα πρέπει πριν την υπογραφή της Σύμβασης να

προσκομίσει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους
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νόμιμους  εκπροσώπους των επιχειρήσεων που την  απαρτίζουν.  Στη συμβολαιογραφική

πράξη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται τα εξής:  α) ότι τα μέλη της ευθύνονται

ευθέως,  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρον  απέναντι  στην  Π.Ε.Χ.  για  οποιαδήποτε

υποχρέωση  της  κοινοπραξίας  σχετικά  με  το  έργο  που  θα  αναλάβουν,   β) η  έδρα  της

κοινοπραξίας,  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  των  επιχειρήσεων  που  τη  συναπαρτίζουν  και  ο

κοινός  εκπρόσωπός  τους,   και   γ) τα  ποσοστά  συμμετοχής  καθεμιάς  από  τις

συμπράττουσες επιχειρήσεις.

5) Σε  κάθε  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση,  κοινοπραξία  κ.λπ.  οικονομικών

φορέων, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρ. 96 § 7 του Ν. 4412 / 2016, ενώ ισχύουν και

τα εξής :  α) κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από

μία εταιρίες ή κοινοπραξίες,  και  β) οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν τον

όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών της.

6) Δυνατότητα  ανάθεσης  του  έργου  ή  μέρους  του  από  τον  ανάδοχο  σε  τρίτον  κατά

οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. υπεργολαβία) δεν επιτρέπεται.

7) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων

φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των

ίδιων δικαιολογητικών που ισχύουν και για τον υποψήφιο και που αποδεικνύουν ότι δεν

συντρέχουν στα πρόσωπα των άλλων φορέων οι λόγοι αποκλεισμού και ότι αυτοί πληρούν

τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  κατά  περίπτωση.  Εξάλλου,  όσον  αφορά  στα  κριτήρια

επαγγελματικής  ικανότητας  που  σχετίζονται  με  τους  τίτλους  σπουδών  και  τα

επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του

Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  Ν.  4412  /  2016  ή  με  την  σχετική

επαγγελματική εμπειρία, ο ανάδοχος μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων

μόνον  εάν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις  οποίες  απαιτούνται  οι  συγκεκριμένες

ικανότητες θα τις εκτελέσουν οι τελευταίοι.

ΑΡΘΡΟ 2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επί ποινή αποκλεισμού οι προσφορές (βλ. και άρ. 3 της παρούσας) θα πρέπει να περιέχουν

τα εξής :

Α) Να είναι δακτυλογραφημένες, συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα [με μοναδική αποδεκτή

εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά

στοιχεία καθώς και διεθνείς πιστοποιήσεις προτύπων (π.χ. ISO, ΕΛΟΤ κ.λπ.), που μπορούν να
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είναι  συντεταγμένα στην Αγγλική γλώσσα (άρ.  92  § 4 εδ.  τελ.  του Ν.  4412 /  2016)] και

σύμφωνες με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρούσα,  να φέρουν αρίθμηση σε

κάθε σελίδα (μόνον εφόσον είναι μεγαλύτερες από ένα φύλλο) και μονογραφή σε κάθε φύλλο. 

Β) Να ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες, αρχόμενες από

την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί,

ύστερα από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής και συναίνεση του υποψηφίου αναδόχου,

για χρονικό διάστημα μέχρι και ίσο με το αρχικό, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 97

§ 4 του Ν. 4412 / 2016. 

Γ) Να μην περιέχουν αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές ή οποιονδήποτε άλλο όρο ή αίρεση

ή προϋπόθεση που παρεκκλίνει  από τις προδιαγραφές της παρούσας. Τυχόν παραπομπή σε

γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του υποψηφίου αναδόχου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δ)  Να  αφορούν  ολόκληρο  το  προκηρυσσόμενο  αντικείμενο,  όπως  αυτό  περιγράφεται  στο

Παράρτημα 1 της παρούσας, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ε)  Να περιέχουν ρητή δέσμευση του υποψηφίου αναδόχου ότι  θα βρίσκεται  στη διάθεση της

Αναθέτουσας Αρχής  ανά πάσα στιγμή και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος  της

Σύμβασης. 

ΣΤ) Να περιέχουν ρητή δέσμευση του υποψηφίου αναδόχου ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί

ανάδοχος θα τηρήσει απαρέγκλιτα όλες τις νομοθετικές διατάξεις που περιγράφονται στο άρ.

18 § 2 και στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412 / 2016 και αφορούν την εν

γένει περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία. 

Ζ)  Να περιέχουν ρητή δέσμευση του υποψηφίου αναδόχου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την -

απαραίτητη από τη Νομοθεσία [Κανονισμός Ε.Ε. 2016 / 679] - δημοσιοποίηση προσωπικών

του δεδομένων με όποιον τρόπο ορίζει η σχετική Νομοθεσία (λ.χ. ανάρτηση στην "Διαύγεια"

και  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  αποστολή  για  έλεγχο  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  την

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  κ.λπ.).  Στα  δεδομένα  αυτά  ανήκουν  κυρίως  τα  εξής  :  το

ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία επιχείρησης, η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης, τα

στοιχεία επικοινωνίας,  ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.,  το αντικείμενο και  το ποσό της ανάθεσης,

καθώς  και  όσα  στοιχεία  αναγράφονται  στις  υποβαλλόμενες  υπεύθυνες  δηλώσεις  και  στα

τιμολόγια, καθώς και σε δημόσια έγγραφα που πρέπει εκ του Νόμου να δημοσιευθούν στο

πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης.

Η)  Σε περίπτωση σύμπραξης, οι προσφορές υπογράφονται από τους εκπροσώπους όλων όσων

συμπράττουν, ενώ επιπλέον απαιτείται δήλωση σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών, στην

οποία θα περιγράφεται το αντικείμενο των εργασιών τού καθενός από τους συμμετέχοντες ή

το μέρος που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, το είδος της

συμμετοχής καθενός (συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) καθώς
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επίσης ο εκπρόσωπος της ένωσης (ή ο συντονιστής της) έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και ο

νόμιμος αναπληρωτής του (άρ. 96 § 7 του Ν. 4412 / 2016).

Θ)  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος  προτίθεται να στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων

φορέων, να περιέχουν ρητή δέσμευση του υποψηφίου αναδόχου ότι έχει ήδη εξασφαλίσει τη

συναίνεση των φορέων αυτών για την εκτέλεση από εκείνους οποιουδήποτε τμήματος του

προκηρυσσόμενου αντικειμένου ανατεθεί στον υποψήφιο.

Κάθε  υποψήφιος,  με  μόνη  την  συμμετοχή  του  στον  Διαγωνισμό,  τεκμαίρεται  ότι

αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της  Διακήρυξης,  καθώς  και  ότι

δεσμεύεται να μην ενεργήσει κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό, τόσο καθ' όλη τη

διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς και την λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών δεν

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση της προσφοράς. 

Κάθε ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με δική του ευθύνη για τους όρους της παρούσας, ενώ

δεν  δεσμεύουν  την  Αναθέτουσα  Αρχή  πληροφορίες  που  δεν  έχουν  δοθεί  από  την  ίδια  και

εγγράφως. 

Διευκρινίσεις  και  συμπληρωματικές  πληροφορίες  παρέχονται  είτε  μετά  από  σχετικό

έγγραφο αίτημα ενδιαφερομένου είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, όταν το κρίνει

χρήσιμο για την ομαλότερη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και τη διευκόλυνση των υποψηφίων.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τους όρους

της Διακήρυξης, εφαρμόζονται όσα ορίζει το άρ. 67 του Ν. 4412 / 2016, ενώ σε περίπτωση που

ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τις υποβληθείσες προσφορές, εφαρμόζεται

το  άρ.  102  του  ίδιου  Νόμου.  Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών  που  υποβάλλονται  εκτός  των

τιθέμενων  προθεσμιών  και  προϋποθέσεων  δεν  εξετάζονται.  Η  προθεσμία  υποβολής  των

διευκρινίσεων είναι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Από τις διευκρινίσεις - οι οποίες παρέχονται

σύμφωνα με τα παραπάνω - λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα

οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η  προσφορά  υποβάλλεται  εντός  ενιαίου  σφραγισμένου  φακέλου,  προσωπικά  από  τον

υποψήφιο ανάδοχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Ο ενιαίος φάκελος (αλλά και

οι περιεχόμενοι σε αυτόν υποφάκελοι, βλ. παρακάτω) φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται αμέσως

παρακάτω. Κάθε ενιαίος φάκελος προσφοράς λαμβάνει αριθμό Πρωτοκόλλου, ενώ σημειώνονται
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επ' αυτού η ημερομηνία και - σε περίπτωση υποβολής την τελευταία ημέρα της προθεσμίας - η

ώρα  παραλαβής  του.  Σε  περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  ή  αποστολής  με  εταιρία

ταχυμεταφορών,  για  το  εμπρόθεσμο  της  υποβολής  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  η  ημερομηνία

αποστολής  ή  η  σφραγίδα  του  Ταχυδρομείου,  αλλά η  πραγματική  ημερομηνία  παραλαβής  του

φακέλου. 

Στον ενιαίο φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου.

β. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

γ. Ο αριθμός και ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης.

δ. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό (Αναθέτουσας Αρχής).

ε.  Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  η  ημερομηνία  διενέργειας  του

Διαγωνισμού.

Μέσα στον ενιαίο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο

υποβολής τής προσφοράς στοιχεία, δηλαδή δυο (2) σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι, ως εξής:

Α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»,  και 

Β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο ανάδοχο σημαίνονται από αυτόν τα

στοιχεία  εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση των

οποίων  στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  νόμιμα  συμφέροντά  του.  Η  έννοια  της

πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  μόνο στην  προστασία  του  απορρήτου  που

προβλέπεται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις ή σε στοιχεία προστατευόμενα από δικαιώματα

πνευματικής  ή  βιομηχανικής  ιδιοκτησίας.  Εφόσον ο  υποψήφιος  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως

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

πρέπει  να  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  Νόμου  ή  τις  διοικητικές  Πράξεις  που

επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης  πληροφορίας.  Δεν  χαρακτηρίζονται  ως

εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες  ποσότητες,  την

οικονομική προσφορά και  τα στοιχεία της  τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται  για την

αξιολόγηση της.

Α) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» :

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική Προσφορά»

υποβάλλονται  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  και  όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το  στάδιο

υποβολής της προσφοράς Δικαιολογητικά, καθώς και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς.
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Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Είναι τα εξής:

Α) Η προσφορά / Αίτηση Συμμετοχής του υποψηφίου αναδόχου. Έχει τη μορφή επιστολής προς

την  Π.Ε.Χ.,  περιλαμβάνει  όλα  τα  στοιχεία  τού  υποδείγματος  τού  Παραρτήματος    3   και

επικρατεί έναντι οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σε περίπτωση αναντιστοιχίας των κειμένων

τους.

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει εγγράφως από την

Π.Ε.Χ. [με επιστολή που υποβάλλεται στο Τμ. Προμηθειών και πρωτοκολλείται το αργότερο

έως  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών]  να

επισκεφθεί τα κτίρια στα οποία θα παράσχει τις υπηρεσίες του και να προχωρήσει σε αυτοψία,

σε ημέρα και ώρα που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),  που αντικαθιστά την υπεύθυνη

δήλωση του άρ. 8 § 4 του Ν. 1599 / 1986 και ρυθμίζεται από το άρ. 79 § 4 του Ν. 4412 / 2016.

Το Έντυπο είναι ήδη συντεταγμένο από την Αναθέτουσα Αρχή (Παράρτημα 6 της παρούσας),

εκτυπώνεται  από  τον  υποψήφιο  ανάδοχο,  υπογράφεται  ιδιοχείρως  από  αυτόν  (χωρίς

υποχρέωση για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα

δικαιολογητικά συμμετοχής. Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (αναλογική εφαρμογή τού άρ. 79 Α §

4 του Ν. 4412 / 2016). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά,

υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Παράλληλα

με  τα  παραπάνω,  ο  υποψήφιος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  άμεση  και  προσήκουσα

προσκόμιση όποιων αποδεικτικών και λοιπών δικαιολογητικών τού ζητηθεί, σύμφωνα με το

άρ. 79 § 5 του Ν. 4412 / 2016.

Γ)  Πιστοποιητικά (σύμφωνα με το άρ. 75  § 2 εδ. α', το άρ. 80 § 12 και το Παράρτημα ΧΙ του

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412 / 2016) ή οποιαδήποτε άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, τα

οποία να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους και από

τα οποία να προκύπτουν τα εξής: 

α) η  εγγραφή στο ανάλογο  επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο τού κράτους - μέλους της

επαγγελματικής  εγκατάστασής  του  και  η  διατήρηση  της  εγγραφής  μέχρι  τον  χρόνο

υποβολής της προσφοράς,  

β) το  ειδικότερο  αντικείμενο  της  επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  (προκειμένου  για

νομικό πρόσωπο) ή το ειδικό επάγγελμά του (προκειμένου για φυσικό πρόσωπο),  και 
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Δ) Σε κάθε περίπτωση εκπροσώπησης (π.χ. νομικό πρόσωπο, κοινοπραξία, συνεταιρισμός κ.λπ.),

η  νόμιμη  εκπροσώπησή  του,  τόσο  γενικά  όσο  και  για  τη  συμμετοχή  στον  συγκεκριμένο

Διαγωνισμό (με αναγραφή του τίτλου και του αριθμού της Διακήρυξης), ενώ ισχύουν και όσα

προαναφέρθηκαν στο άρ. 1, ως διευκρινίσεις.

Ε)  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρ.  72 § 1 του Ν. 4412 /

2016 και το άρθρο 11 § 1.2.3 της Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013, ύψους που αντιστοιχεί σε ποσοστό

1% του προϋπολογισμού της Διακήρυξης, εκτός του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον

Πίνακα στην αρχή της παρούσας. 

Όσα έγγραφα συντάσσονται  από τον υποψήφιο ανάδοχο,  υπογράφονται  από αυτόν (σε

περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του), ενώ δεν

απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του (άρ. 11  § 1 εδ. 1.2.1  της Υ.Α. Π1 / 2390 /

2013 και άρ. 1 του Ν. 4250 / 2014).

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά,

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει

στην ένωση ή κοινοπραξία, πλην της εγγυητικής επιστολής (άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016).

Για όσα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν είναι δημόσια, αλλά και δεν έχουν συνταχθεί

από τον ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο αλλά από τρίτα πρόσωπα, αυτά μπορούν να υποβάλλονται και

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, στην

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13 του Ν. 4412 / 2016), ενώ η δήλωση θα πρέπει να

φέρει οπωσδήποτε την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου, με ημερομηνία υπογραφής μετά την

έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 92 § 8 του Ν. 4412 / 2016).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων

φορέων, όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για εκείνους.

Τα υποβαλλόμενα prospectus (που μπορούν να υποβάλλονται συντεταγμένα σε αλλοδαπή

γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, άρ. 80 § 10 του Ν. 4412 / 2016)

θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, υπογεγραμμένη από

εκείνον,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  τα  αναγραφόμενα  σε  αυτά  στοιχεία  ταυτίζονται  με  τα

στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί  το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο

κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από τους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν

οποιοδήποτε επιπλέον διευκρινιστικό έγγραφο, όταν αυτό απαιτείται για την αρτιότερη διεξαγωγή

της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 102 του Ν. 4412 / 2016). 
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Όλα τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό όσο

και για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον ανάδοχο.

Τέλος,  σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων, διευκρινίζονται τα εξής: 

1. 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 του

άρ. 1 § 2 περ. α' του Ν. 4250 / 2014. Σημειωτέον 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. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά 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 έκδοσης και  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 36 § 2 β' του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194 / 2013). 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 της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497 /  1984 (Α΄188)] ή άλλες

διακρατικές συμφωνίες.

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 § 2 β'  του

Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194 / 2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα

όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και Φορείς του άρ. 1 § 2 περ. α' του

Ν.  4250  /  2014.  Πρέπει  ωστόσο  να  συνοδεύονται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψηφίου

αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13 του Ν. 4412 / 2016), ενώ η

δήλωση  θα  πρέπει  να  φέρει  οπωσδήποτε  την  υπογραφή  του  υποψηφίου  αναδόχου,  με

ημερομηνία  υπογραφής μετά την έναρξη της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (άρ.  92 § 8 του Ν.

4412 / 2016).

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: 

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Τεχνική Προσφορά:
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Ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει Τεχνική Έκθεση, αναλυτική και σαφή, στην οποία - είτε

στο ίδιο  κείμενο είτε  σε  επισυναπτόμενα έγγραφα,  που  όλα είναι  αρμοδίως υπογεγραμμένα -

περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής :

α) αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχονται σε καθεμιά από τις Υπηρεσίες, με

επισήμανση τυχόν προβλημάτων ή δυσχερειών καθώς και του προτεινόμενου τρόπου για την

επίλυσή τους. 

β) τον αριθμό των ατόμων που θα παρέχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες, τον συντονιστή τους, την

κατανομή τους ανά Υπηρεσία, τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν ανά άτομο καθώς και

τις ώρες απασχόλησης καθενός.

γ) έκθεση μεθοδολογίας, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος παρουσιάζει την μεθοδολογία με την

οποία θα παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, δηλαδή το γενικό πρόγραμμα με κατάτμηση σε

επιμέρους  δραστηριότητες,  το  χρονοδιάγραμμα  με  τη  χρονική  κλιμάκωση  των

δραστηριοτήτων,  καθώς  και  τον  τρόπο  αξιοποίησης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  του

εξοπλισμού.

δ)  πίνακα  τεχνικού  εξοπλισμού  που  διαθέτει  και  θα  χρησιμοποιήσει  για  την  παροχή  των

υπηρεσιών (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2). 

ε) δήλωση  ότι  τα  υλικά  καθαριότητας  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα είναι  καταχωρημένα  στο

Γενικό Χημείο του Κράτους και θα φέρουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων,

κατά την κείμενη Νομοθεσία.

στ) δήλωση ότι θα τηρήσει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων  της εργατικής Νομοθεσίας,

κυρίως δε αυτών που αφορούν τις νόμιμες αποδοχές (οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί

να  είναι  κατώτερες  των  προβλεπόμενων  από  την  εκάστοτε  ισχύουσα  οικεία  -  κλαδική  –

Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας),  το  νόμιμο  ωράριο,  την  ασφαλιστική  κάλυψη,  τους  όρους

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κ.λπ.

Β) Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική

προσφορά  του  υποψηφίου  αναδόχου.  Η  προσφορά  πρέπει  να  αφορά  ολόκληρο  το

προκηρυσσόμενο αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα  1 της παρούσας, και να

είναι σταθερή, τόσο για το σύνολο του προσφερόμενου αντικειμένου όσο και για το σύνολο του

χρόνου ισχύος της Σύμβασης, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που μελλοντική

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, η αμοιβή τού

αναδόχου  αναπροσαρμόζεται  ανάλογα,  ενώ  συγχρόνως  –  και  κατόπιν  συμφωνίας  των

συμβαλλομένων – αναπροσαρμόζεται ανάλογα και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών, ώστε να

μην  υπάρξει  υπέρβαση  του  προϋπολογισμού.  Προσφορά  δίνεται  τόσο  για  το  σύνολο  του

αντικειμένου  όσο  και  για  την  καθεμιά  Υπηρεσία  ξεχωριστά.  Στις  προσφερόμενες  τιμές
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συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση (βλ. άρ.  12 της

παρούσας), ενώ οι τιμές δίνονται τόσο "καθαρές" (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) όσο και

"τελικές"  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά (και χωρίς

κανέναν όρο, ρήτρα ή προϋπόθεση) σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς (με δυο (2) δεκαδικά

ψηφία), ενώ σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δυο αναγραφών υπερισχύει η ολόγραφη.

Αοριστία ως προς το ακριβές τίμημα της προσφοράς ή τυχόν ρήτρα αναπροσαρμογής του οδηγούν

σε απόρριψη της προσφοράς. 

Στην  οικονομική  προσφορά  -  και  συγκεκριμένα  σε  χωριστό  κεφάλαιό  της  -  πρέπει

οπωσδήποτε (επί ποινή αποκλεισμού) να αναφέρονται και τα εξής στοιχεία (άρ. 68 § 1 του Ν.

3863 / 2010) :

α) ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν,

β) οι ημέρες και οι ώρες εργασίας,

γ) η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,

δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των

εργαζομένων,

ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,

στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

Περαιτέρω, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται 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

εργαζόμενoι. [Σημειώνεται ότι ως εύλογο διοικητικό κόστος δεν μπορεί - επί ποινή αποκλεισμού -

να  υπολογιστεί  ποσοστό  χαμηλότερο  από  το  1%  της  συνολικής  οικονομικής  προσφοράς  (μη

συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α.)].

ΑΡΘΡΟ 4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  απαιτείται  να  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα

συναφή με το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών.  

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  τα  αντίστοιχα  πεδία  στο

Τ.Ε.Υ.Δ.

2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  (ή  τουλάχιστον  ένας,  σε  περίπτωση  ένωσης  ή

κοινοπραξίας)   απαιτείται  να  διαθέτουν  γενικό  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  των  τριών  (3)

τελευταίων  διαχειριστικών  χρήσεων  (2017,  2018,  2019)  μεγαλύτερο  από  το 50% του

προϋπολογισμού  τής  υπό  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  (μη  συμπεριλαμβανομένου  του

Φ.Π.Α.), ως ακολούθως:

1. έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

2. έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

3. έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

Σε περίπτωση που υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα

μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε το ποσοστό θα πρέπει να αφορά όσες

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η παραπάνω επάρκεια μπορεί να καλύπτεται

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Περαιτέρω,  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  οφείλουν  να  διαθέτουν  Ασφαλιστήριο

Συμβόλαιο  Αστικής  Ευθύνης  από  την  άσκηση  του  επαγγέλματός  τους,  ποσού  ενός

εκατομμυρίου  ευρώ  (1.000.000,00  €),  που  να  είναι  σε  ισχύ  κατά  την  καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  τα  αντίστοιχα  πεδία  στο

Τ.Ε.Υ.Δ.

3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  (ή  τουλάχιστον  ένας,  σε  περίπτωση  ένωσης  ή

κοινοπραξίας) πρέπει να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) ανάλογο έργο εντός των

τελευταίων τριών (3) ετών, ήτοι από 1-1-2017 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

προσφορών.  Ως ανάλογο έργο νοείται αυτό που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω όρους: 

(α)  το  αντικείμενό  του  αναφέρεται  στην  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας  σε  κτίριο  ή

κτιριακό συγκρότημα γραφείων με εμβαδόν μεγαλύτερο από 3.000 τ.μ. και με σύμβαση

διάρκειας μεγαλύτερης των έξι (6) μηνών. Το παραπάνω εμβαδόν δύναται να προκύπτει

και  από περισσότερα του ενός κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα γραφείων στο πλαίσιο

όμως μιας διακριτής σύμβασης, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, με έναν ανάδοχο,  κ α ι 

(β)  έχει  υλοποιηθεί  εντός  των τελευταίων τριών (3)  ετών,  ήτοι  από  1-1-2017 έως την

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών.  Ως  ημερομηνία  υλοποίησης  νοείται  η

ημερομηνία που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή στη βεβαίωση παραλαβής του. 

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  οφείλουν  να  διαθέτουν  ελάχιστο  αριθμό  τριάντα  (30)

απασχολουμένων υπαλλήλων, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
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όπως προκύπτει από τον - αρμοδίως εγκεκριμένο - Πίνακα Προσωπικού τής επιχείρησής

τους  .

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  τα  αντίστοιχα  πεδία  στο

Τ.Ε.Υ.Δ.

4) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να  εφαρμόζουν μέτρα  για την διασφάλιση της

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και προσκομίζουν πιστοποιητικά που εκδίδονται

από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  και  βεβαιώνουν  ότι  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι

συμμορφώνονται με συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας από διαπιστευμένους

φορείς. 

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  τα  αντίστοιχα  πεδία  στο

Τ.Ε.Υ.Δ.

5) Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν - όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και

χρηματοοικονομικής  επάρκειας  αλλά και  τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική

ικανότητά  του  -  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής

φύσης τής συνεργασίας τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ότι θα έχουν

στη διάθεσή τους  τα απαιτούμενα στοιχεία με την προσκόμιση της  σχετικής  έγγραφης

δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όταν  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  όσον

αφορά  τα  κριτήρια  που  σχετίζονται  με  την  απαιτούμενη  οικονομική  και

χρηματοοικονομική επάρκεια, τόσο οι  εν λόγω υποψήφιοι όσο 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.

Στην  περίπτωση  που  υποψήφιος  ανάδοχος  ή  ένωση  στηρίζεται  στις  ικανότητες

άλλου φορέα, ο φορέας στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται υποχρεούται στην υποβολή

των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι  αποκλεισμού που

ισχύουν και για τον υποψήφιο ανάδοχο και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά

περίπτωση.

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν  φορέα  στην

ικανότητα του οποίου στηρίζεται,  εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο

επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.
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Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  τα  αντίστοιχα  πεδία  στο

Τ.Ε.Υ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 13-4-2020, ημέρα Δευτέρα και

ώρα 10:00’ π.μ., από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο Σύστημα όργανο της Αναθέτουσας Αρχής

[ήτοι την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών της Π.Ε.Χ., που έχει οριστεί με

την υπ' αρ. 2725 / 17-12-2019 (ΑΔΑ 6ΔΞ07ΛΛ-0ΚΡ) Απόφαση της Οικον. Επιτροπής, όπως θα

στελεχώνεται κατά την ημερομηνία αξιολόγησης], εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αφού  μονογραφηθεί  ο  κυρίως  φάκελος,  αποσφραγίζεται,  μονογράφονται  οι  δυο

(υπο)φάκελοι που εμπεριέχονται σε αυτόν, και στη συνέχεια αποσφραγίζονται με την εξής σειρά:

πρώτα οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, και στο τέλος

των οικονομικών προσφορών. Κάθε έγγραφο μονογράφεται από τα  μέλη της  Επιτροπής κατά

φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του περιεχομένου καθεμιάς κατηγορίας φακέλων (π.χ.

όλων  των  φακέλων  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  -  τεχνικών  προσφορών)  η  Επιτροπή

αποφασίζει  για  το  αν  και  ποιοι  φάκελοι  είναι  πλήρεις  και  σύμφωνοι  με  τους  όρους  της

Διακήρυξης, και η απόφασή της καταγράφεται σε Πρακτικό. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των

οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται  αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  για

τους φακέλους  των δικαιολογητικών συμμετοχής  -  τεχνικών προσφορών (άρ.  117 § 4 του Ν.

4412 / 2016) και τα αποτελέσματα του ελέγχου όλων των (υπο)φακέλων καταγράφονται σε κοινό

Πρακτικό. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο υποβολής

ένστασης (όπως λ.χ. σε περίπτωση ύπαρξης μιας μόνον προσφοράς, η οποία γίνεται ανεπιφύλακτα

αποδεκτή),  η  Επιτροπή  μπορεί  να  προβεί  στην  απευθείας  αποστολή  πρόσκλησης  προς  τον

υποψήφιο  ανάδοχο  για  την  υποβολή των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  χωρίς  να  προηγηθεί

Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  έγκριση  του  Πρακτικού  που  αφορά  τα

δικαιολογητικά  συμμετοχής,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  συντόμευση  του  χρόνου  της

διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα ολόκληρης της διαγωνιστικής

διαδικασίας  καταγράφονται  σε  ενιαίο  Πρακτικό  που  εγκρίνεται  με  μία  μόνον  Απόφαση  της

Οικονομικής Επιτροπής.

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά

την ολοκλήρωση  της διαδικασίας του Διαγωνισμού. 
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Σε περίπτωση που η διαδικασία ελέγχου δεν ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα (ώρα 15:00’), η

Επιτροπή Αξιολόγησης ανακοινώνει προφορικά στους παρόντες την ημερομηνία και ώρα κατά

την οποία θα συνεχιστεί η διαδικασία, δίχως να έχει υποχρέωση να ενημερώσει τους υπόλοιπους

συμμετέχοντες που δεν παρευρίσκονται στη διαδικασία.

Αμέσως  μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  οι

συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό  αποκτούν  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που

αποσφραγίσθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 § 5 του Ν. 4412 / 2016 και το άρ. 5

του Ν. 2690 / 1999 «Επικύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.

45 Α / 9-3-1999).

Έγγραφα  που  έχουν  υποβληθεί  εκπρόθεσμα  δεν  αποσφραγίζονται,  ενώ  τα  ελεγχθέντα

έγγραφα  επιστρέφονται  στον  αποστολέα  μετά  την  ολοκλήρωση  του  Διαγωνισμού,  μέσω  του

Τμήματος  Προμηθειών  της  Π.Ε.Χ.   Το  ίδιο  ισχύει  και  για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν

αποδεκτές σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει

στην αξιολόγησή τους.

Συγκεκριμένα:

1) Η Επιτροπή Διενέργειας της Π.Ε.Χ. προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης και ελέγχου των

προσφορών σύμφωνα με το άρ.  5 της παρούσας και συντάσσει και υπογράφει τα Πρακτικά

Αξιολόγησης.

2) Η Επιτροπή Διενέργειας  της  Π.Ε.Χ.  υποβάλλει  τα  Πρακτικά  στο  Τμήμα Προμηθειών της

Π.Ε.Χ. . 

3) Το  Τμήμα  Προμηθειών  αποστέλλει  τα  Πρακτικά  (μαζί  με  εισήγηση  της  Υποδ/νσης

Οικονομικού & Ανθρώπινων Πόρων και με διαβιβαστικό του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη

της Π.Ε.Χ.) στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έγκριση.

4) Η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. ελέγχει  τα Πρακτικά και εκδίδει τη σχετική εγκριτική

Απόφαση [εντός μέγιστης προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή των

Πρακτικών, άρ. 221 Α § 2 του Ν. 4412 / 2016].

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη

των προσφορών τους, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στο άρ. 5 της παρούσας.
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Η  Αναθέτουσα  Αρχή   μπορεί  να  απευθύνει  έγγραφα  αιτήματα  στους  συμμετέχοντες

υποψηφίους για την παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρ. 3 της παρούσας και στο άρ. 102 του Ν. 4412 / 2016. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα,  εφόσον  κάποια  προσφορά  φαίνεται

ασυνήθιστα χαμηλή ή υπάρχει υποψία για προσφερόμενη τιμή κάτω του κόστους (τιμή dumping),

να ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις για την σύνθεση της προσφοράς

του, και εκείνος είναι υποχρεωμένος (επί ποινή απορρίψεως) να τις παράσχει, εντός αποκλειστικής

προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του (άρ. 88 § 1 του Ν. 4412 / 2016).

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  ζητήσει  εγγράφως  και  κατά  την  κρίση  της  από

οποιονδήποτε εκ  των υποψηφίων αναδόχων  την  παροχή διευκρινίσεων που αφορούν είτε  την

ποιότητα είτε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά τής προσφοράς τους που δεν ήταν υποχρεωτικό να

αναγράφονται  στην  προσφορά  (άρ.  102  του  Ν.  4412  /  2016).  Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  είναι

υποχρεωμένος  να  ανταποκριθεί  εντός  επτά  (7)  ημερολογιακών  ημερών.  Η  μη  πλήρης

συμμόρφωση του υποψήφιου αναδόχου με τα παραπάνω οδηγεί στην απόρριψη της προσφοράς

του.

Κριτήριο για την κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή (όπως αυτή ορίζεται στο άρ. 12 της

παρούσας),  μόνον για το  σύνολο του αντικειμένου  και  για  το σύνολο του χρόνου ισχύος  της

Σύμβασης. 

Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  που  είναι  σύμφωνες  με  τους  γενικούς  και  ειδικούς

όρους της Διακήρυξης και έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (εννοείται στο σύνολο της προσφοράς). Σε

περίπτωση ισοτιμίας γίνεται κλήρωση ανάμεσα στους αναδόχους που προσέφεραν την ίδια τιμή

(άρ. 90 του Ν. 4412 / 2016), ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η συμφωνία τους προς τους όρους

της Διακήρυξης.

Προσφορές  που  κατά  την  αιτιολογημένη  κρίση  των  αρμοδίων  οργάνων  παρουσιάζουν

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους γενικούς ή τους ειδικούς όρους της Διακήρυξης, όπως και όσες

είναι  αόριστες  ή  ασαφείς  ή  ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή  υπό  όρο  ή  αίρεση,  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτες. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις της προσφοράς ή εναλλακτικές

προσφορές, ενώ σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς και την λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών δεν

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση

όρου της Διακήρυξης ή της προσφοράς.

Η ύπαρξη μιας μόνον  έγκυρης  προσφοράς  (είτε  επειδή  θα έχει  υποβληθεί  εξαρχής  ως

μοναδική είτε επειδή θα έχει απομείνει ως η μοναδική έγκυρη από περισσότερες υποβληθείσες)
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δεν αποτελεί εμπόδιο για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάθεση του έργου.

(άρ. 117 § 3 εδ. β’ του Ν. 4412 / 2016).

Σε περίπτωση ανυπαρξίας αποδεκτής προσφοράς, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται (άρ. 106 του

Ν. 4412 / 2016) και ακολούθως επαναλαμβάνεται, εφόσον υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τη

διεξαγωγή του.  

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Π.Ε.Χ., αποφασίζει για την έγκριση ή μη

των υποβληθέντων Πρακτικών [εντός μέγιστης προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την

υποβολή του  Πρακτικού,  άρ.  221  Α §  2  του  Ν.  4412 /  2016],  διατηρώντας  το  δικαίωμα  να

αποφασίζει ελεύθερα τα εξής:

Α) Κατακύρωση του Διαγωνισμού, μόνον για ολόκληρο το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

Β) Ματαίωση  ή  ακύρωση  ή  διακοπή  του  Διαγωνισμού,  ολική  ή  μερική,  χωρίς  περαιτέρω

ενέργειες, αν η Π.Ε.Χ. δεν χρειάζεται πλέον το σύνολο των προσφερόμενων αντικειμένων ή μέρος

τους, ή αν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη λήψη ανάλογης

Απόφασης (άρ. 106 του Ν. 4412 / 2016).

Γ) Ματαίωση του Διαγωνισμού (άρ. 106 του Ν. 4412 / 2016), ολική ή μερική, και επανάληψή του,

με  τροποποίηση  ή  μη  των  όρων  και  των  προδιαγραφών  της  Διακήρυξης,  εφόσον  υπάρχει  ο

απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ή εφαρμογή των διαδικασιών είτε του

άρ. 26 § 6 είτε του άρ. 32 του Ν. 4412 / 2016 (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις τους).  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξέλιξης του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν έχουν

δικαίωμα αποζημίωσης για τον λόγο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αρχομένων

από  την  επομένη  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησής  του,  υποβάλλει  τα  απαιτούμενα

δικαιολογητικά κατακύρωσης, που είναι τα εξής:

1) Φωτοαντίγραφο δυο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας. Αν είναι νομικό πρόσωπο,

υποβάλλει φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τού ή των προσώπων που το διοικούν και το

εκπροσωπούν νόμιμα.

24





2) Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την

κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016), από

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για

κάποιο  από  τα  αδικήματα του  άρ.  73  § 1 του Ν.  4412 /  2016.  Σε  περίπτωση που  το

Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου  φέρει  καταδικαστικές  Αποφάσεις,  ο  προσωρινός

ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάψει τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές Αποφάσεις,

εφόσον  του  ζητηθούν  εγγράφως  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή. Σε  περίπτωση  νομικού

προσώπου,  το  Απόσπασμα  αφορά  όσα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,

διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, και ειδικότερα: α) στις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. τους

διαχειριστές τους και τα ομόρρυθμα μέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε.,  β) στις Α.Ε. τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  γ) σε  περίπτωση

Συνεταιρισμού  τον  Πρόεδρό  του,   δ) σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών

προσώπων τους νόμιμους εκπροσώπους τους.  Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα

παραπάνω αφορούν τον καθένα από όσους συμμετέχουν στην ένωση ή την κοινοπραξία

(άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016). Τέλος, σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω,

παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρεωτική απόρριψη του αναδόχου, εφόσον

συντρέχουν αποδεδειγμένα οι προϋποθέσεις του άρ. 73 § 3 περ. α' του Ν. 4412 / 2016.

3) Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης (άρ. 80 § 12

του  Ν.  4412  /  2016),  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  σε

διαδικασία εξυγίανσης του άρ. 99 του Ν. 3588 /  2007, δεν έχει  υπαχθεί σε διαδικασία

ειδικής  εκκαθάρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση (από

εκκαθαριστή ή από Δικαστήριο),  δεν έχει  αναστείλει  ή παύσει τις  επιχειρηματικές  του

δραστηριότητες, ούτε βρίσκεται σε άλλη ανάλογη κατάσταση, ή σε διαδικασία κήρυξης σε

ανάλογη κατάσταση. 

4) Πιστοποιητικά  που  εκδίδονται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  Αρχή,  από  τα  οποία  να

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία τής ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις

ασφαλιστικές (για κύρια και επικουρική ασφάλιση) και φορολογικές υποχρεώσεις του. Τα

Πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος τους, να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης (άρ. 80 § 12

του  Ν.  4412  /  2016).  Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  των  υποχρεώσεων  αυτών,  παρέχεται

δυνατότητα  παρέκκλισης  από  την  υποχρεωτική  απόρριψη  του  αναδόχου,  εφόσον

συντρέχουν αποδεδειγμένα οι προϋποθέσεις του άρ. 73 § 3 περ. α' ή β' του Ν. 4412 / 2016.
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρία, για την ασφαλιστική ενημερότητα - που σε

κάθε περίπτωση αφορά όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και όλους τους εργαζόμενους -

ισχύουν και τα εξής:

Α.Ε.: Προσκομίζουν πιστοποιητικά για τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου της, μόνον

όμως εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις τού Π.Δ. 258 / 2005 [ήτοι αυτά είναι μέτοχοι

κατά  ποσοστό  3%  τουλάχιστον,  οπότε  είναι  υποχρεωμένες  να  τα  ασφαλίσουν  στον

Ο.Α.Ε.Ε.]. 

Ο.Ε.: Προσκομίζουν πιστοποιητικό για όλα τα μέλη τους. 

Ε.Ε.: Προσκομίζουν πιστοποιητικό μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους. 

Ε.Π.Ε.: Προσκομίζουν πιστοποιητικό για τους διαχειριστές τους. 

5) Πιστοποιητικό (σύμφωνα με το άρ. 75 § 2 εδ. α' και το Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος

Α' του Ν. 4412 / 2016) - ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο - το οποίο να

έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή

του (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016) και από το οποίο να προκύπτει η καταλληλότητα του

υποψηφίου αναδόχου για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας,

και συγκεκριμένα τα εξής :  

α) η εγγραφή στο ανάλογο επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο τού κράτους - μέλους της

επαγγελματικής  εγκατάστασής  του  και  η  διατήρηση  της  εγγραφής  μέχρι  τον  χρόνο

υποβολής της προσφοράς,  και  

β) το  ειδικό  επάγγελμά  του  (προκειμένου  για  φυσικό  πρόσωπο)  ή  το  ειδικότερο

αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (προκειμένου για νομικό πρόσωπο).

Σε  περίπτωση  αποδεικνυόμενης  και  δικαιολογημένης  αδυναμίας  προσκόμισης  του

ανωτέρω  Πιστοποιητικού,  επιτρέπεται  η  προσκόμιση  φωτοαντιγράφου  της  Βεβαίωσης

έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετικής εκτύπωσης από το Μητρώο της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

6) Τις ειδικές αδειοδοτήσεις που ενδεχομένως προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία για

τη νόμιμη άσκηση των δραστηριοτήτων του. 

7) Για την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  επιχείρησής

τους,  προσκομίζουν  σχετική  δημοσίευση  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  ΓΕΜΗ.  Στην

περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  υποχρεούται  στην  έκδοση  ισολογισμών,  προσκομίζει

υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των

26





τριών (3) τελευταίων χρήσεων, με αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση

έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης κ.λπ.).

Αν το  χρονικό  διάστημα  λειτουργίας  τής  επιχείρησης  δεν  επιτρέπει  την  έκδοση τριών

ισολογισμών, ο ανάδοχος υποβάλλει τους ισολογισμούς - εφόσον υπάρχουν - ή τα σχετικά

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν για το διάστημα αυτό, μαζί με υπεύθυνη δήλωση περί του

συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται,

ενώ αν - 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.

8) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς τους προσκομίζουν:

α) Συνοπτική περιγραφή των ανάλογων υπηρεσιών που υλοποίησαν εντός της τελευταίας

τριετίας  (2017,  2018,  2019)  πριν  από  το  έτος  διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  με

συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα:
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Η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας με

πιστοποιητικά ή  βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια Αρχή ή με τις

σχετικές  συμβάσεις,  εάν  δε  ο  αποδέκτης  είναι  ιδιωτικός  φορέας  με  βεβαίωσή του  ή  -

εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό - με υπεύθυνη δήλωση του φορέα. 

β) Πίνακα Προσωπικού  -  αρμοδίως εγκεκριμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας - της

επιχείρησής τους, με ελάχιστο αριθμό τριάντα (30) απασχολουμένων υπαλλήλων, κατά την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους.

9) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα

περιβαλλοντικής  διαχείρισης  προσκομίζουν  τα  εξής  πιστοποιητικά  ή  ισοδύναμά  τους,

σύμφωνα με το άρ. 82 του Ν. 4412 / 2016 : 

α) πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σύστημα διαχείρισης και ποιότητας, 

β) πιστοποιητικό  ISO 14001:2004  για  το  σύστημα  ποιότητας  -  περιβαλλοντικής

διαχείρισης, 

γ) πιστοποιητικό  ISO 18001:2007 για το σύστημα ποιότητας  - διαχείρισης υγιεινής και
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ασφάλειας.

Τα  πιστοποιητικά  αυτά  πρέπει να  είναι  σε  ισχύ  την  ημερομηνία  διενέργειας  του

Διαγωνισμού και να αφορούν το θεματικό πεδίο των υπηρεσιών καθαριότητας.  

Οι ανάδοχοι που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις

εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  Οργανισμούς

πιστοποίησης που συμμορφώνονται  με  τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,  κατά την

έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412 / 2016, μπορούν να

προσκομίζουν  Πιστοποιητικό  εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  Αρχή  ή  το

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο Οργανισμό πιστοποίησης. 

10) Ασφαλιστήριο  Συμβόλαιο  Αστικής  Ευθύνης από  την  άσκηση  του  επαγγέλματός  τους,

ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €), που να είναι σε ισχύ την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και το οποίο συνεχίζει να ισχύει την καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

11) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:

α) οι Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές,

β)  ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής Νομοθεσίας,

γ) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού τού άρ. 73 § 4 περ. στ', ζ', η'

και θ' του Ν. 4412 / 2016,

δ) ότι  δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του Πράξεις επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της

εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,

ε)  ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του Υπουργική Απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το

άρθρο 74 του Ν. 4412 / 2016.

12) Αντίγραφο του - θεωρημένου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης

(Σ.Ε.Π.Ε.) - Προγράμματος εργασίας των απασχολουμένων τού αναδόχου και δέσμευσή

του  ότι  σε  περίπτωση  τροποποίησης  του  Προγράμματος  θα  προσκομίζει  αμέσως  το

εκάστοτε κάθε φορά ισχύον.

13) Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  ανάδοχος  είναι

νομικό  πρόσωπο  και  κατά  την  κείμενη  Νομοθεσία  υποχρεούται  να  δηλώνει  την

εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές  του  σε  αρμόδια  Αρχή  (π.χ.  Γ.Ε.ΜΗ.),  προσκομίζει

σχετικό πιστοποιητικό  ισχύουσας εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά

περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε.,  κ.λπ.,  ανάλογα με τη

νομική  μορφή  του  υποψηφίου  αναδόχου),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του

νόμιμου  εκπροσώπου  ότι  εξακολουθούν  να  ισχύουν  κατά  την  υποβολή  τους.  Για  την
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απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή

προκύπτει  από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ.  γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.),

αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή

του.  Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης

σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,

κ.λπ.., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

14) Σε  κάθε  περίπτωση  εκπροσώπησης  (π.χ.  νομικό  πρόσωπο,  κοινοπραξία,  συνεταιρισμός

κ.λπ.),  το  παραστατικό  της  νόμιμης  εκπροσώπησής  του,  τόσο  γενικά  όσο και  για  την

υπογραφή της συγκεκριμένης Σύμβασης (με αναγραφή του τίτλου και του αριθμού της

Διακήρυξης).  Από  την  υποχρέωση  ειδικής  εξουσιοδότησης  εξαιρούνται  οι  Ο.Ε.  Σε

περίπτωση  ένωσης  ή  κοινοπραξίας,  τα  παραπάνω  αφορούν  τον  καθένα  από  όσους

συμμετέχουν στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016). Τέλος,

σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση συναπαρτίζεται από περισσότερες της μιας

επιχειρήσεις,  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται για όλες τις

επιχειρήσεις  που  την  συναπαρτίζουν,  ενώ  η  προσφορά  υπογράφεται  από  τους

εκπροσώπους όλων όσων συμπράττουν, και επιπλέον απαιτείται δήλωση σύστασης ένωσης

παρόχων υπηρεσιών, στην οποία θα περιγράφεται το αντικείμενο των εργασιών καθενός

από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του

συνόλου της προσφοράς, καθώς επίσης ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας

Αρχής  και  ο  νόμιμος  αναπληρωτής  του.  Το  αποδεικτικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  σε

περίπτωση  νομικού  προσώπου  θα  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες

ημέρες πριν από την υποβολή του (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016).

15) Αν ο προσωρινός ανάδοχος είναι Συνεταιρισμός, υποβάλλονται τα - κατά τα ανωτέρω -

κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας

στην οποία δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

16) Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είναι  ένωση  προμηθευτών,  υποβάλλονται  τα  -  κατά  τα

ανωτέρω - κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει

στην ένωση (άρ. 19 § 2 του Ν. 4412 / 2016).

17) Αν ο προσωρινός ανάδοχος είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή, όσα από τα ανωτέρω

δικαιολογητικά  εκδίδονται  από  δημόσιες  Αρχές,  εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα

Νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από τις Αρχές της οποίας εκδίδονται τα

σχετικά πιστοποιητικά.

18) Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  προτίθεται  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,

προσκομίζει έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών (άρ. 78 § 1 του Ν. 4412 / 2016), που

να  αφορά  τη  συγκεκριμένη  ανάθεση.  Η  ως  άνω  δέσμευση  μπορεί  να  προκύπτει  από
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ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου  και των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων

προτίθεται να στηριχθεί, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο αποδεικτικό μέσο.

Πρέπει ωστόσο τα έγγραφα αυτά να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου

αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13 του Ν. 4412 / 2016), ενώ

η δήλωση θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου, με

ημερομηνία μετά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 92 § 8 του Ν. 4412 /

2016).

Όσα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν είναι δημόσια (δηλαδή δεν έχουν εκδοθεί από

Δημόσια Αρχή), αν έχουν συνταχθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν

την υπογραφή του, ενώ αν έχουν συνταχθεί από τρίτο πρόσωπο θα πρέπει  να συνοδεύονται από

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13

του Ν. 4412 / 2016), ενώ η δήλωση θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την υπογραφή του υποψηφίου

αναδόχου, με ημερομηνία υπογραφής μετά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 92 § 8

του Ν. 4412 / 2016).

Τα  έγγραφα  προσκομίζονται  εντός  σφραγισμένου  φακέλου  με  τη  σήμανση

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν προαναφερθεί  για τα

δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης του  προσωρινού  αναδόχου,  η  Επιτροπή  Αξιολόγησης

εφαρμόζει  το  άρ.  103  §  2  του  Ν.  4412 /  2016,  εφόσον  αυτό  τής  ζητηθεί  και  συντρέχουν  οι

προϋποθέσεις  εφαρμογής  του,  ενώ  σε  περίπτωση  μη  τελικής  συμμόρφωσης  του  προσωρινού

αναδόχου εφαρμόζεται η § 4 του ίδιου άρθρου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, ακόμη και αν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα ανωτέρω και αυτά

είναι απολύτως σύμφωνα με τον Νόμο, αποκλείει τον προσωρινό - αλλά και κάθε άλλο υποψήφιο

- ανάδοχο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί με κάθε νόμιμο τρόπο ότι συντρέχει στο πρόσωπό του

οποιοδήποτε από τα παρακάτω κωλύματα:

α) μη τήρηση των διατάξεων  που  περιγράφονται  στο άρ.  18 §  2 και  στο Παράρτημα  Χ του

Προσαρτήματος  Α'  του  ίδιου  Νόμου  (διατάξεις  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και

εργατικής Νομοθεσίας).

β) αποκλεισμός από Διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

(Γεν. Γραμματεία Εμπορίου), προκειμένου δε για αλλοδαπό, αποκλεισμός από αντίστοιχη Αρχή

του κράτους της έδρας του.
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γ) σε περίπτωση σύμπραξης, ότι συμμετέχουν (ο καθένας από τους συμπράττοντες ξεχωριστά),

άμεσα  ή  έμμεσα,  στον  Διαγωνισμό,  με  περισσότερες  από  μία  συμμετοχές  (σχήματα

διαγωνιζομένων).

δ) οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρ. 73 § 4 περ. στ',  ζ',  η' και θ' του Ν. 4412 / 2016.

Ειδικότερα:

i) εάν ο υποψήφιος ανάδοχος έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης

σύμβασης  με  αναθέτουσα  Αρχή  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

ii) εάν ο υποψήφιος ανάδοχος 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, εάν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή εάν δεν είναι

σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.

4412 / 2016. 

iii)  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.

iv) εάν ο υποψήφιος ανάδοχος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει

εν αμφιβόλωι την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα

συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δημοσίων  και  καταλαμβάνει  τη  συγκεκριμένη

διαδικασία.  Ως  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  νοούνται  επίσης  και  η  παράλειψη  των

αναφερόμενων περιπτώσεων στο άρθρο 68 του Ν. 3863 /  2010, και ιδιαίτερα των λόγων που

αναφέρονται στην παρ. 2 περ. γ΄.

Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις αποκλεισμού η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί

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

γεγονότος.

Ο  αποκλεισμός  του  υποψηφίου  είναι  υποχρεωτικός  σε  περίπτωση  που  συντρέχει

παραβίαση  διατάξεων  που  αφορούν  :  α) το  Ποινικό  Μητρώο,   β) τη  Φορολογική  ή  την

Ασφαλιστική ενημερότητα,  γ) το άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016,  δ) αν έχει εκδοθεί εις βάρος τού

υποψηφίου  η  Κ.Υ.Α.  του  άρ.  74  §  3  του  Ν.  4412  /  2016.  Σε  περίπτωση  που  η  περίοδος

αποκλεισμού λόγω ποινικής  καταδίκης  δεν έχει  καθοριστεί  με  την αμετάκλητη καταδικαστική

Απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της αμετάκλητης καταδίκης.
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Σε όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  ο  αποκλεισμός  του  υποψηφίου  αποτελεί  διακριτική

ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει με βάση τα οριζόμενα στο άρ. 73 του Ν.

4412 / 2016. 

Επισημαίνεται  ότι,  σε  περίπτωση  υποβολής  κοινής  προσφοράς,  οι  παραπάνω  λόγοι

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει

λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή

προσφορά αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

Αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και έλεγχος των εγγράφων.

Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»  και  ο  έλεγχος  των

εγγράφων πραγματοποιούνται κατά τον χρόνο που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται

εγγράφως σε όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, ενώ

ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται και για τους φακέλους συμμετοχής (άρ. 5 και 6 της

παρούσας).

Η μέγιστη προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών είναι

δυο (2) ημέρες από την αποσφράγιση (άρ. 221 Α § 1 του Ν. 4412 / 2016).

Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω  αποσφράγιση  και  τον  έλεγχο,  οι  συμμετέχοντες  στο

Διαγωνισμό  αποκτούν  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου  των  Δικαιολογητικών

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε και ελέγχθηκε,.

Ακολουθεί η σύνταξη του Πρακτικού Κατακύρωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης και η

διαδικασία έγκρισής του από την Οικονομική Επιτροπή [εντός μέγιστης προθεσμίας δέκα (10)

εργασίμων ημερών από την υποβολή του Πρακτικού, άρ. 221 Α § 2 του Ν. 4412 / 2016].

Υπογραμμίζεται ότι στην κατακυρωτική Απόφαση πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται  μνεία

των διατάξεων των άρ. 104 § 1 εδ. β' και 105 § 1 εδ. α' του Ν. 4412 / 2016. 

Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το

σύνολο του αντικειμένου. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 103 του Ν. 4412 / 2016.

Υπογραφή Σύμβασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, την

σύνταξη Πρακτικού, την έγκρισή του με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ακριβώς

ισχύει  και  για  τη  διαδικασία  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής),  όλα  αυτά

ανακοινώνονται  εγγράφως  στον  οριστικό ανάδοχο  και  σε  όλους  τους  υπόλοιπους  υποψηφίους

αναδόχους. 

Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον οριστικό ανάδοχο, και υπό την απαραίτητη

προϋπόθεση της προηγούμενης τήρησης όλων των προϋποθέσεων που θέτει το άρ. 105 του Ν.
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4412  /  2016,  η  Σύμβαση  θεωρείται  ως  συναφθείσα  (η  ισχύς  της  ωστόσο  άρχεται  από  την

ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), το δε

έγγραφο που υπογράφεται έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα (άρ. 105 § 5 εδ. α' του Ν. 4412 /

2016). Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το περιεχόμενο της Σύμβασης, το κείμενό της κατισχύει

κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτη στηρίζεται, εκτός της περίπτωσης κατάδηλων σφαλμάτων ή

παραδρομών.

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10)

ημερολογιακών ημερών, αρχομένων από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ανακοίνωσης, για την

υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρ. 105 § 4 του Ν. 4412 / 2016, προσκομίζοντας και την

προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  ανταποκριθεί  καθ’  οποιονδήποτε  τρόπο  στις

υποχρεώσεις του για την υπογραφή της Σύμβασης, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την

αμέσως  επόμενη  χαμηλότερη  τιμή,  ενώ  ο  αρχικός  ανάδοχος  απορρίπτεται,  με  Απόφαση  της

Οικονομικής  Επιτροπής.  Αν  κανένας  από  τους  υποψηφίους  που  έχουν  υποβάλει  αποδεκτές

προσφορές δεν ανταποκριθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και απορριφθούν όλοι, ο

διαγωνισμός ματαιώνεται (άρ. 106 § 1 του Ν. 4412 / 2016). 

Πριν  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  στην

Αναθέτουσα Αρχή τα εξής : 

α) υπεύθυνη  δήλωση  της  υπ'  αρ.  20977  /  23-8-2007  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών

Ανάπτυξης και Επικρατείας [«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310 /

2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414 / 2005» (ΦΕΚ Β’ 1673)], που εκδόθηκε κατ’

εξουσιοδότηση του άρ. 5 § 5 του Ν. 3310 / 2005. Στην δήλωση αναγράφεται ότι δεν έχει

εκδοθεί εις βάρος του αναδόχου καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρ. 3 του Ν.

3414 / 2005.

β) κατάλογο  των  υπαλλήλων  του  που  θα  εργασθούν  στην  υλοποίηση  της  σύμβασης,

θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, με πλήρη στοιχεία των υπαλλήλων, καθώς και

κάθε άλλο στοιχείο που θα του ζητηθεί αιτιολογημένα. 

γ) αποδεικτικά έναρξης δήλωσης όλων των υπαλλήλων του και ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α ή

σε άλλο δημόσιο Οργανισμό ασφάλισης. 

δ) τα βιβλιάρια υγείας των υπαλλήλων του που θα εργασθούν στην υλοποίηση της Σύμβασης,

τα οποία να είναι εν ισχύ και θεωρημένα από τις αρμόδιες Αρχές.  

ε) πρόγραμμα εργασίας για τους υπαλλήλους  του,  εβδομαδιαίο και μηνιαίο,  στο οποίο θα

περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος.  

στ)  ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό) έναντι των εργαζομένων τής Αναθέτουσας Αρχής και

των  επισκεπτών των Υπηρεσιών.
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ζ) [σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών υπαλλήλων] επιπρόσθετα την άδεια παραμονής

και την άδεια εργασίας τους στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ    

1) Ενστάσεις:

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το

άρ. 127 του Ν. 4412 / 2016. 

Η προθεσμία ένστασης κατά Πράξης της Αναθέτουσας Αρχής είναι πέντε (5) ημέρες από

την  κοινοποίηση  της  Πράξης  στον  υποψήφιο  ανάδοχο,  ενώ  η  προθεσμία  ένστασης  κατά  της

Διακήρυξης  είναι  μέχρι  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής

προσφορών (άρ. 127 § 1). 

Οι  ενστάσεις  -  μαζί  με  όλα  τα  αποδεικτικά  μέσα  που  επικαλείται  ο  ενιστάμενος  -

υποβάλλονται  εγγράφως,  στο  Τμήμα  Προμηθειών  της  Π.Ε.Χ.  (Διοικητήριο,  Πολύγυρος,  Τ.Κ.

63100,  1ος όροφος,  γραφ.  56,  αρμόδιος  υπάλληλος  Ν.  Μαυρομουστάκης),  κρίνονται  από  την

αρμόδια τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων της Π.Ε.Χ., που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό [με

την υπ’ αρ. 3505 / 20-12-2018 (ΑΔΑ 67077ΛΛ-ΚΚ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής],

όπως αυτή θα στελεχώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της ένστασης. 

Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης της Επιτροπής Ενστάσεων κοινοποιούνται

σε όλους τους συμμετέχοντες με κάθε νόμιμο μέσο, ενώ κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης

δικαιούνται  να  παρίστανται  μόνον  ο  ενιστάμενος  και  οι  τυχόν  καθ'  ων  οι  ενστάσεις,  είτε

αυτοπροσώπως  είτε  δια  νομίμου  εκπροσώπου  τους,  που  θα  φέρει  έγγραφη  και  ενυπόγραφη

εξουσιοδότηση για τη παράστασή του στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων δεν υποχρεούται να εξετάσει ή να ακούσει τον ενιστάμενο κατά τη

συνεδρίαση ούτε να δεχθεί την υποβολή εγγράφων από αυτόν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,

εκτός  της  περίπτωσης  που τα στοιχεία  έχουν  αποδεδειγμένα προκύψει  μετά την υποβολή της

ένστασης, ή εφόσον πρόκειται για αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να κατατεθούν ως απάντηση

του ενισταμένου σε ισχυρισμούς των τυχόν καθ'  ων η ένσταση που προβάλλονται  από αυτούς

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η  Επιτροπή  Ενστάσεων  συντάσσει  Πρακτικό  που  επικυρώνεται  με  Απόφαση  της

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία (Απόφαση) πρέπει να έχει εκδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από

την ημερομηνία της ένστασης, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο για τεχνικούς λόγους. Η Οικονομική

Επιτροπή δεν δεσμεύεται ως προς τις Αποφάσεις της από τα Πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων,

τα οποία έχουν γνωμοδοτικό και μόνο χαρακτήρα.
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Οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επί των ενστάσεων, καθώς επίσης τα κείμενα

των ενστάσεων και τα Πρακτικά της Επιτροπής Ενστάσεων, κοινοποιούνται στους ενιστάμενους

και στους καθ’ ων οι ενστάσεις, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και

με κάθε νόμιμο τρόπο. 

Τέλος,  σύμφωνα  με  το  άρ.  127  §  2  εδ.  β',  για  το  παραδεκτό  οποιασδήποτε  εκ  των

παραπάνω  ενστάσεων  απαιτείται  η  προσκόμιση  παραβόλου  κατάθεσης  υπέρ  του  Δημοσίου,

ποσοστού 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο

και καταχωρείται στον Κ.Α.Ε. 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). 

2) Προσφυγές:

Κατά των Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν εις βάρος του αναδόχου

κυρώσεις των άρ. 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν. 4412 / 2016 καθώς και κατ΄

εφαρμογή των συμβατικών όρων, ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει προσφυγή σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρ. 205 του ίδιου Νόμου, επικαλούμενος λόγους νομιμότητας και ουσίας. 

Η  προσφυγή  κατατίθεται  εντός  ανατρεπτικής  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών,

αρχομένων από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης τής σχετικής Απόφασης.

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. 

Η  προσφυγή  εξετάζεται  από  την  προαναφερθείσα  τριμελή  Επιτροπή  Ενστάσεων  της

Π.Ε.Χ. (άρ. 221 § 11 περ. β' και δ' του Ν. 4412 / 2016), ενώ ως προς τη διαδικασία ισχύουν όλα

όσα προαναφέρθηκαν για τις ενστάσεις.

Η  Επιτροπή  Ενστάσεων  συντάσσει  Πρακτικό  που  έχει  γνωμοδοτικό  χαρακτήρα  και

υποβάλλεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. Η εγκριτική Απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής  εκδίδεται  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άσκησή  της,  άλλως  η

προσφυγή θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα Κατά της Απόφασης αυτής δεν χωρεί άσκηση

άλλης - οποιασδήποτε φύσης - διοικητικής προσφυγής. 

Αν κατά της Απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή ή αν

αυτή απορριφθεί, η Απόφαση καθίσταται οριστική. 

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    

Οι επιστολές κατατίθενται υπό μορφή : 1) εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας

που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513 / 1997,  2)

γραμματίου  σύστασης  χρηματικής  παρακαταθήκης  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  & Δανείων.
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[Σχετικά με τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών

και  Δανείων,  πρβλ.  και  το  σχετικό  διευκρινιστικό  έγγραφο  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΑΔΑ:

7ΝΣΡΟΞΤΒ-975)],  3) εγγυητικής  επιστολής  από  χρηματοδοτικό  ίδρυμα  ή  ασφαλιστική

επιχείρηση κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/

2016  (Α΄13)  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,  ή  4)  εγγυητικής επιστολής από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Για  τη  συμμετοχή  στο  Διαγωνισμό  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να

καταθέσει  εγγυητική επιστολή που να καλύπτει  το 1 % του προϋπολογισμού της Διακήρυξης

εκτός του Φ.Π.Α.  (άρ.  72 § 1 εδ.  α'   του Ν. 4412 /  2016).  Σε περίπτωση  που το ποσό της

εγγυητικής επιστολής υπολείπεται του παραπάνω ποσού, η προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό

της, ενώ σε περίπτωση που το έντυπο της επιστολής δεν είναι διατυπωμένο στην Ελληνική θα

πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του. 

Ο χρόνος ισχύος της επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών

από την επομένη της λήξης ισχύος των προσφορών. 

Η  επιστολή  επιστρέφεται  στους  μη αναδόχους  με  την  ολοκλήρωση  της  διαγωνιστικής

διαδικασίας, ενώ στον ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης, και αφού προηγουμένως έχει

αντικατασταθεί με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Στην εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφονται - με ποινή απαραδέκτου - τα εξής:

α. Η ημερομηνία έκδοσης.

β. Ο εκδότης.

γ. Ο αριθμός της επιστολής.

δ. Η πλήρης επωνυμία και τη διεύθυνση του προσώπου υπέρ του οποίου εκδίδεται η επιστολή.

ε. Ο αριθμός της Διακήρυξης.

στ. Η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

ζ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

η. Ο χρόνος λήξης της.

θ. Οι όροι ότι:

1. Η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  της

ένστασης της διζήσεως.

2. Το  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στην  διάθεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  θα

καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
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3. Ο  εκδότης  της  εγγύησης  υποχρεούται  να  προβεί  στην  παράταση  της  ισχύος  της

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν από την

ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  Σύμβασης,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να

καταθέσει  εγγυητική  επιστολή  που  να  καλύπτει  το  5  % επί  της  αξίας  του  αντικειμένου  που

αναλαμβάνει, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρ. 72 § 1 εδ. γ' του Ν. 4412 / 2016). 

Σε  περίπτωση που  το ποσό της  εγγυητικής  επιστολής  υπολείπεται  του  προβλεπόμενου

κατά τα ανωτέρω, η επιστολή απορρίπτεται στο σύνολό της, ενώ σε περίπτωση που το έντυπο της

επιστολής  δεν  είναι  διατυπωμένο  στην  Ελληνική  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  επίσημη

μετάφρασή του. 

Ο χρόνος ισχύος της επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών,

αρχομένων από την επομένη της λήξης ισχύος της Σύμβασης. 

Το ποσό της επιστολής επιστρέφεται στον ανάδοχο εφόσον η Σύμβαση έχει αποδεδειγμένα

και αναμφισβήτητα εκτελεστεί  κατά τρόπο άψογο ή έχουν εκκαθαριστεί  τυχόν απαιτήσεις  που

έχουν προκύψει εις βάρος του αναδόχου.

Στην εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφονται - με ποινή απαραδέκτου - τα εξής:

α. Η ημερομηνία έκδοσης.

β. Ο εκδότης.

γ. Ο αριθμός της επιστολής.

δ. Η πλήρης επωνυμία και τη διεύθυνση του προσώπου υπέρ του οποίου εκδίδεται η επιστολή.

ε. Ο αριθμός της Διακήρυξης.

στ. Η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

ζ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

η. Ο χρόνος λήξης της.

θ. Ο αριθμός και ο τίτλος της Σύμβασης.

ι. Οι όροι ότι:

1. Η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  της

ένστασης της διζήσεως.

2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί

ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

3. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης

ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία

λήξης της εγγύησης.
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Η Αναθέτουσα  Αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις

εγγυητικές επιστολές (είτε συμμετοχής είτε καλής  εκτέλεσης)  προκειμένου να διαπιστώσει την

εγκυρότητά τους (άρ. 72 § 5 του Ν. 4412 / 2016).   

Για  όσα  ζητήματα  δεν  ρυθμίζονται  στο  παρόν  άρθρο,  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στη

σχετική περί προμηθειών Νομοθεσία (άρ. 72 του Ν. 4412 / 2016).

ΑΡΘΡΟ 10  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα έγγραφα της Σύμβασης, κατά φθίνουσα σειρά ισχύος τους, είναι τα εξής (άρ. 2 § 1 του

Ν. 4412 / 2016): 

α) η Σύμβαση,  

β) η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της (συμπεριλαμβανομένου του Τ.Ε.Υ.Δ.),

γ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας,

δ) η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.

Η περίοδος ισχύος της Σύμβασης αρχίζει (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι

προϋποθέσεις που θέτει το άρ. 105 του Ν. 4412 / 2016) από την ανάρτησή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

(και πάντως όχι νωρίτερα από τις 1-5-2020) και λήγει στις 31-12-2021.

Η  εκτέλεση  των  επιμέρους  τμημάτων  της  Σύμβασης  είναι  δυνατόν  να  μεταβάλλεται

χρονικά ή ποσοτικά, μετά από ρητή και εκ των προτέρων συμφωνία των συμβαλλομένων και

έγκρισή  της  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  της  Π.Κ.Μ.,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  θα

μεταβάλλονται το τελικό χρονοδιάγραμμα και οι υπόλοιποι όροι υλοποίησης της Σύμβασης και

δεν θα παραβιάζονται οι ρυθμίσεις του άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να μην χρησιμοποιήσει τη Σύμβαση, είτε για ολόκληρο

είτε για μέρος του χρόνου ισχύος της, ή ακόμη και για ολόκληρο ή μέρος από το συμβατικό της

αντικείμενο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, εφόσον καλύψει τις

ανάγκες της από άλλους φορείς του Δημοσίου ή από δωρεές ή με την πρόσληψη προσωπικού

καθαριότητας ή εφόσον δεν υφίστανται πλέον οι αντίστοιχες ανάγκες.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της Σύμβασης κατά

τη διάρκειά της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις

του άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016. 

Εξάλλου,  σε  περίπτωση  μεταστέγασης  κάποιας  εκ  των  Υπηρεσιών  που  καλύπτει  η

Σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών με τους ίδιους όρους,

ενώ  στην  περίπτωση  μεταστέγασης  σε  μικρότερο  χώρο  να  γίνεται  ανάλογη  μείωση  του

συμβατικού  τιμήματος.  Η  τροποποίηση  της  Σύμβασης  πραγματοποιείται  με  Απόφαση  της

Οικονομικής Επιτροπής.
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Περαιτέρω,  τροποποίηση  της  Σύμβασης  μπορεί  να  υπάρξει  και  κατόπιν  έγγραφης

συμφωνίας των συμβαλλομένων και έγκρισής της από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., υπό

την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση δεν θα παραβιάζει τις ρυθμίσεις του άρ. 132 του Ν. 4412 /

2016. 

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή

Παραλαβής [που έχει οριστεί με την υπ’ αρ. 2725 / 17-12-2019 (ΑΔΑ 6ΔΞ07ΛΛ-0ΚΡ) Απόφαση

της  Οικονομικής  Επιτροπής],  η  οποία  εισηγείται  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  για  όλα  τα

ζητήματα που  αφορούν  στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  Σύμβασης και  στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,  στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη

τήρησης των ως άνω όρων αλλά και για την ανάγκη τροποποίησης του αντικειμένου ή παράτασης

της διάρκειας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ.  10 και 13 της παρούσας και τη

σχετική Νομοθεσία. 

Για  την  προσήκουσα  και  έγκαιρη  παροχή  των  υπηρεσιών  τηρείται  από  τον  ανάδοχο

Ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται καθημερινά:  α) η τμηματική και προσήκουσα εκτέλεση

του αντικειμένου της Σύμβασης, β) οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, γ) η

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, δ) τυχόν έκτακτα συμβάντα και διάφορα

άλλα χρήσιμα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της Σύμβασης.  Το Ημερολόγιο κλείνει

στο τέλος κάθε μήνα με τις σχετικές υπογραφές και υποβάλλεται στην Επιτροπή Παραλαβής, η

οποία  επίσης  το  υπογράφει.  Οι  καταγραφές  του  αποτελούν  στοιχείο  για  την  παραλαβή  του

αντικειμένου της Σύμβασης από την Επιτροπή Παραλαβής. Μαζί με το Ημερολόγιο, ο ανάδοχος

υποβάλλει και Βεβαιώσεις όλων των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών που καλύπτει η Σύμβαση,

περί προσήκουσας εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαμβάνονται ανά ημερολογιακό μήνα και εντός δέκα (10)

εργάσιμων  ημερών  μετά  το  πέρας  τού  μήνα,  με  την  σύνταξη  του  Μηνιαίου  Πρωτοκόλλου

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής.  Κατά τη

διαδικασία  παραλαβής μπορεί να διενεργείται  και δειγματοληπτικός  έλεγχος διενεργείται  ο ως

άνω έλεγχος, στον οποίο καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Το Πρωτόκολλο υποβάλλεται στο

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού &

Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε.Χ. .

Η Επιτροπή Παραλαβής, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή

του  αντικειμένου  της  Σύμβασης,  συντάσσει  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής

παραλαβής. 
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Αντιθέτως, εάν διαπιστώσει ότι οι υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί δεν ανταποκρίνονται

πλήρως  προς τους  όρους  της Σύμβασης, συντάσσει  Πρωτόκολλο προσωρινής  παραλαβής,  στο

οποίο αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί για το  αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.  Κατά  τα  λοιπά

εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  άρ.  219  του  Ν.  4412  /  2016.  Το  Πρωτόκολλο  προσωρινής

παραλαβής υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία, εφόσον κρίνει ότι δεν επηρεάζεται

η  καταλληλότητα  των  υπηρεσιών  που  παρασχέθηκαν,  εγκρίνει  την  παραλαβή  των  εν  λόγω

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω Απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής

υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  υπηρεσιών  και  να  συντάξει  σχετικό

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση. Αντιθέτως, αν η

Οικονομική  Επιτροπή  κρίνει  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα  των  υπηρεσιών  που

παρασχέθηκαν, τότε συντρέχει  παράβαση του αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και

μπορούν να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρ. 13 της παρούσας.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση που κάποια από τις Υπηρεσίες υποβάλει

έγγραφο  υπόμνημα  προς  την  Επιτροπή  Παραλαβής  σχετικά  με  πλημμελή  εκπλήρωση  των

υποχρεώσεων του αναδόχου στους χώρους ευθύνης τής συγκεκριμένης Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος - χωρίς να συντρέχει αποδεικνυόμενος λόγος ανωτέρας βίας

-  δεν ανταποκρίνεται  με  συνέπεια  στις  από το Νόμο και  τη Σύμβαση υποχρεώσεις του,  αυτή

καταγγέλλεται μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες, που

περιγράφονται παρακάτω (άρ. 13). 

Σε περίπτωση που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, (ΣΕΠΕ)

ή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώσουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη

απασχόληση  αλλοδαπών  ή  παραβάσεις  της  εργατικής  και  ασφαλιστικής  Νομοθεσίας,

ενημερώνουν  εγγράφως  την  Αναθέτουσα  Αρχή.  Επίσης,  την  ενημερώνουν  εγγράφως  για  τις

Πράξεις  επιβολής  προστίμου που αφορούν τις  ανωτέρω διαπιστωθείσες  παραβάσεις.  Η Πράξη

επιβολής  προστίμου  στον  ανάδοχο  για  παραβάσεις  της  εργατικής  Νομοθεσίας  που

χαρακτηρίζονται  από τις  κείμενες  διατάξεις  ως  «υψηλής»  ή «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας  για

δεύτερη φορά κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία

της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και στην κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου.

Τέλος, η εκχώρηση ή μεταβίβαση ή η ανάθεση της εκτέλεσης της Σύμβασης ή μέρους της

από  τον  ανάδοχο  σε  τρίτο  πρόσωπο,  καθώς  και  η  υπεργολαβία,  απαγορεύεται  και  οδηγεί  σε

δικαίωμα  μονομερούς  καταγγελίας  εκ  μέρους  της  Π.Ε.Χ.  και  στην  επιβολή  των  νόμιμων

κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 12

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η συνολική δαπάνη (μέχρι 62.761,45 €, που αναλύεται σε μέχρι 21.175,13 € για το έτος

2020 και  σε  μέχρι  41.586,32  €  για  το  έτος  2021, πάντα συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.),

βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  συγκεκριμένα  της  Π.Ε.

Χαλκιδικής, και ειδικότερα τον Ε.Φ. 721 Κ.Α.Ε. 0875.01. 

Υπογραμμίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή ποσών ανώτερων

από αυτά των επιχορηγήσεων, έστω και αν πρόκειται για δεδουλευμένα ποσά. Σε περίπτωση που

μελλοντική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, η

αμοιβή τού αναδόχου αναπροσαρμόζεται ανάλογα, ενώ συγχρόνως – και κατόπιν συμφωνίας των

συμβαλλομένων – αναπροσαρμόζεται ανάλογα και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών, ώστε να

μην υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισμού.

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  από  το  Τμήμα  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  &

Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού & Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε.Χ., για κάθε

δεδουλευμένο μήνα, και αφού πρώτα θα έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που

προβλέπονται στο άρ. 200 του Ν. 4412 / 2016 και που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα ορίζουν

ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και η υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 8-4-1998 (Φ.Ε.Κ. 431 Β

/ 1998) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής (άρ. 200 § 5 του Ν. 4412 / 2016) :

1. Νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών).

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

4. Πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής Παραλαβής, με επισυναπτόμενα το καθημερνό

Ημερολόγιο που τηρεί ο ανάδοχος και τις  Βεβαιώσεις των Προϊσταμένων κάθε Υπηρεσίας

σχετικά με την προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης.

5. Τις ατομικές προσλήψεις των υπαλλήλων.

6. Αντίγραφο  της  Αναλυτικής  Περιοδικής  Δήλωσης  (Α.Π.Δ.)  του  Ι.Κ.Α.  του

προηγούμενου μήνα, καθώς και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην καταβολή

των εισφορών.

7. Αντίγραφο της ισχύουσας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι εξής:

1. Παρακράτηση 0,07 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρ. 4 § 3 του Ν. 4013 / 2011 (όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 44 του Ν. 4605 / 2019), για

την  κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία κράτηση επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου
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3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 12 § 3 του

Κώδικα Χαρτοσήμου.

2.  Παρακράτηση 0,02 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 36 § 6 του Ν. 4412 / 2016, υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και για λογαριασμό της

Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών [για τη χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.].  Για

την  έναρξη  εφαρμογής  αυτής  της  παρακράτησης  απαιτείται  να  εκδοθεί  η  Κοινή

Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από το άρθρου 36 § 6.

3. Παρακράτηση 0,06 % επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 350 § 3 του Ν. 4412 / 2016, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής

προ φόρων και κρατήσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του

οποίου γίνεται από την Α.Ε.Π.Π. 

4. Κατά  την  πληρωμή  θα  παρακρατείται  φόρος  8%  επί  του  καθαρού  ποσού  της  αξίας  του

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. (Άρ. 64 της ΠΟΛ 1120 / 25-4-2014 της Γεν. Γραμματείας

Δημοσίων Εσόδων).

5. Ο μισθός, η αποζημίωση για τυχόν υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή, τα

επιδόματα αδείας, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του Ι.Κ.Α.,

των  Επικουρικών  Ταμείων  και  κάθε  άλλη  εισφορά  που  έχει  σχέση  με  την  παροχή  των

υπηρεσιών, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.

4412 / 2016 και της υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 1998 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η Π.Ε.Χ. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση και να επιφέρει τη

λύση της, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (άρ. 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016) ή και να του επιβάλει

κυρώσεις με τη μορφή προστίμων (άρ. 207 του Ν. 4412 / 2016) ή κατάπτωσης ποινικών ρητρών

(άρ. 218 § 1 εδ. β' και § 2 περ. δ' του Ν. 4412 / 2016), καθώς και να ζητήσει αποζημίωση κατά τις

διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση που εκείνος,  χωρίς υπαιτιότητα της Π.Ε.Χ.,  δεν

ανταποκρίνεται  στις  υποχρεώσεις  του,  είτε  καθυστερώντας  στην  εκπλήρωσή  τους  είτε  με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με μοναδική εξαίρεση την αποδεικνυόμενη ανωτέρα βία. 

Ειδικότερα, καταγγελία και λύση επέρχεται στις εξής περιπτώσεις:

1) Παράβαση  των  όρων  της  Σύμβασης,  κυρίως  ως  προς  την  ποιότητα  των  παρεχόμενων

υπηρεσιών ή τον χρόνο υλοποίησης της Σύμβασης. 
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2) Τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, ιδίως κάποιου από τα περιγραφόμενα στο άρ.

68 § του Ν. 3863 / 2010.

3) Εκχώρηση ή μεταβίβαση της Σύμβασης ή μέρους του αντικειμένου της ή υπεργολαβία.

4) Πτώχευση του αναδόχου ή υποβολή του σε δικαστική αντίληψη ή συμπαράσταση, εταιρική

λύση και εκκαθάριση, αναγκαστική εκτέλεση ή αναγκαστική διαχείριση της εταιρίας του ή

άλλη ανάλογη κατάσταση.

5) Έκδοση  αμετάκλητης  καταδικαστικής  Απόφασης  σε  βάρος  του  αναδόχου  για  αδίκημα

σχετιζόμενο με την άσκηση της επαγγελματικής  του δραστηριότητας  ή για κάποιο από τα

αδικήματα που περιγράφονται στο άρ. 73 § 1 του Ν. 4412 / 2016.

6) Οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των άρ. 133 ή 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016.

7)  Παραβίαση  υποχρέωσης  που  αφορά  είτε  α) τους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού Δικαίου (οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ

του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412 / 2016), είτε β) κάποια από τις ρυθμίσεις τού άρ. 68 § 1

περιπτ. α΄-στ΄ του Ν. 3863 / 2010, όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι :

α) τον αριθμό των εργαζομένων,

β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,

γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι,

δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των  

εργαζομένων,

ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,

στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 

Τα  αποτελέσματα  της  καταγγελίας  επέρχονται  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής

Απόφασης της αναθέτουσας Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.) στον ανάδοχο. Ωστόσο,

η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τάξει στον ανάδοχο προθεσμία συμμόρφωσης, σε

όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται από τον Νόμο και είναι εφικτό και σκόπιμο.  Η προθεσμία

συμμόρφωσης κοινοποιείται με επιστολή, η οποία περιλαμβάνει και συγκεκριμένη περιγραφή των

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, η δε τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να

είναι  μικρότερη  των  πέντε  (5)  ημερών.  Αν  η  προθεσμία  που  θα  τεθεί  παρέλθει  άπρακτη,  ο

ανάδοχος κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος, με νέα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά την καταγγελία και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με κάθε νόμιμο μέσο,

αυτός υποχρεούται να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε περαιτέρω δραστηριότητας που

σχετίζεται  με  την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεών  του,  ενώ  η  Π.Ε.Χ.  φροντίζει  το  συντομότερο

δυνατό για τη βεβαίωση τόσο της αξίας του εκτελεσθέντος τμήματος της Σύμβασης όσο και του

οφειλόμενου  μέρους  του  τιμήματος,  ενώ  παράλληλα  αναστέλλει  την  καταβολή  οποιουδήποτε

ποσού  προς  τον  ανάδοχο  μέχρι  την  εκκαθάριση  των  αμοιβαίων  υποχρεώσεων.  Η  εγγυητική

επιστολή  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  με  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ενώ  η
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Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζημίωση για κάθε περαιτέρω ζημία

που υπέστη εξαιτίας της συμπεριφοράς του, μέχρι του ανώτατου ποσού του συμβατικού τιμήματος

που αντιστοιχεί στο μη εκτελεσθέν τμήμα της Σύμβασης.

Κατά των Αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του αναδόχου κυρώσεις των άρ. 203,

206,  207,  208,  213,  218,  219  και  220  του  Ν.  4412  /  2016,  καθώς  και  κατ΄  εφαρμογή  των

συμβατικών όρων, ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρ. 205 του ίδιου Νόμου (βλ. και άρ. 8 της παρούσας). 

Τέλος, κατά του έκπτωτου αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και ο προσωρινός αποκλεισμός

που προβλέπεται στο άρ. 74 § 4 του Ν. 4412 / 2016, σύμφωνα με το άρ. 203 § 3 εδ. τελ. του ίδιου

Νόμου.

Μετά την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, για την εκτέλεση του αντικειμένου που είχε

αναλάβει καλείται ο επόμενος κατά σειρά μειοδότης, στον οποίο προτείνεται να αναλάβει στη

θέση του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς

που είχε υποβάλει ο έκπτωτος ανάδοχος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης, σύμφωνα με την πρόβλεψη

του άρ.  132 §  1 περ.  δ'  υποπερ.  αα'  του  Ν.  4412 /  2016).  Σε περίπτωση  μη ύπαρξης  άλλου

μειοδότη ή άρνησης όλων των λοιπών μειοδοτών, ακολουθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία για την

ανάθεση  του  αντικειμένου,  κατά  διακριτική  ευχέρεια  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  κατόπιν

σχετικής Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εξάλλου, σχετικά με τις ποινικές ρήτρες και την κατάπτωσή τους ισχύουν τα εξής (σχετικό

και το άρ. 218 του Ν. 4412 / 2016) :

α) Αν  διαπιστωθεί  ότι  η  καθαριότητα  για  κάποια  συγκεκριμένη  εργασία  (λ.χ.  καθαριότητα

δαπέδου ή υαλοπινάκων) δεν είναι ικανοποιητική σε κάποια ή κάποιες από τις Υπηρεσίες, θα

αφαιρείται το 10% του συνολικού μηνιαίου τιμήματος.

β) Αν  διαπιστωθεί  ότι  η  καθαριότητα  για  κάποια  συγκεκριμένη  εργασία  (λ.χ.  καθαριότητα

δαπέδου  ή  υαλοπινάκων)  δεν  είναι  ικανοποιητική  σε  καμία  Υπηρεσία,  τότε  πέραν  του

παραπάνω  τιμήματος  που  θα  αφαιρείται  για  την  συγκεκριμένη  εργασία,  θα  επιβάλλεται

συμπληρωματικά και πρόστιμο, κυμαινόμενο μεταξύ 100,00 € και 500,00 €, ανάλογα με το

μέγεθος υποβάθμισης της καθαριότητας.

γ) Αν διαπιστωθεί επανειλημμένη - με τουλάχιστον τρία (3) έγγραφα υπομνήματα - πλημμέλεια

κατά την εκτέλεση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να

αναθέσει  τις  εργασίες αυτές σε άλλο συνεργείο,  εις  βάρος του αναδόχου,  αφαιρώντας την

αντίστοιχη δαπάνη από την πιστοποίηση πληρωμής.

δ) Αν διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμφωνημένες ημερομηνίες και ώρες παροχής των εργασιών,

θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα καθυστέρησης εκτέλεσης εργασίας,  ύψους 30,00 € για κάθε

περίπτωση απόκλισης ως προς το ωράριο εκτέλεσης και για κάθε μια ημέρα απόκλισης ως

προς τις ημέρες εκτέλεσης.
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ε) Αν διαπιστωθεί επανειλημμένη - με τουλάχιστον τρία (3) έγγραφα υπομνήματα - πλημμέλεια

οποιασδήποτε  εκ  των παραπάνω μορφής,  τότε  η Αναθέτουσα  Αρχή δύνανται  επιπλέον  να

κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, με τις συνέπειες που αναφέρονται παραπάνω και στη σχετική

Νομοθεσία. 

Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ η

επιβολή ποινικών ρητρών δεν αποκλείει  και  την παράλληλη κατάπτωση (ολική ή μερική) της

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

* * *

Περιπτώσεις  που  δεν  ρυθμίζονται  από  την  παρούσα  Διακήρυξη  θα  διέπονται  από  τις

διατάξεις  του  Ν.  4412  /  2016  και  τη  λοιπή  σχετική  Νομοθεσία,  ενώ  συμπληρωματικά

εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016). 

Τέλος,  σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων, και εφόσον δεν επιτευχθεί

φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση

της διαφοράς, κάθε δικαστική διαφωνία ή διαφορά που τυχόν ανακύψει θα λύνεται από το καθ’

ύλην  αρμόδιο  Δικαστήριο  του  Πολυγύρου  (ή  της  Θεσσαλονίκης,  αν  δεν  υπάρχει  αντίστοιχο

Δικαστήριο στον Πολύγυρο), σύμφωνα με το άρ. 205 Α του Ν. 4412 / 2016 και το λοιπό ελληνικό

Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο. 

* * *

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη "Διαύγεια", ενώ ολόκληρη η Διακήρυξη θα

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www  .  pkm  .  gov  .  gr  ) και στον

Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε.Χ. 

            Πολύγυρος, 27-3-2020

                                     Η Πρόεδρος

                                     της Οικον. Επιτροπής Π.Κ.Μ.

                                     Αθανασιάδου - Αηδονά Αθηνά
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* * *

Ακολουθούν έξι (6) Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της Διακήρυξης: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το  αντικείμενο  της  ανάθεσης  είναι  η  παροχή  του  συνόλου  των  υπηρεσιών  που  είναι
απαραίτητες για τον καθημερινό καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων
όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Χαλκιδικής, το ΚΕΔΔΥ και οι Δ/νσεις Εκπ/σης του Ν.
Χαλκιδικής,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζονται  οι  όροι  υγιεινής  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  των
Υπηρεσιών.

Ο καθαρισμός των κτιρίων, όπως αυτά ορίζονται στον παρακάτω Πίνακα, θα περιλαμβάνει
όλους τους χώρους αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των κοινόχρηστων χώρων (κλιμακοστάσια,
WC,  αποθήκες,  κ.λπ.),  όπως  περιγράφονται  παρακάτω  για  τα  αντικείμενα,  το  είδος  και  τη
συχνότητα των εργασιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΩΝ

Διοικητήριο

(Για έτος 2020)

Πολύγυρος Μόνον : 

το ισόγειο 

(1.200 τ.μ.) 

και 

ο αύλειος χώρος 
(1.000 τ.μ.).

Στεγασμένοι χώροι:

Γραφεία, κλιμακοστάσια, 
ανελκυστήρες

Αύλειοι χώροι:

Χώροι στάθμευσης, πλακόστρωτα,
πεζοδρόμια εντός οικοδομικής 
γραμμής, χώροι πρασίνου.

Διοικητήριο

(Για έτος 2021)

Πολύγυρος Μόνον :

το ισόγειο 

(1.200 τ.μ.), 

ο 2ος όροφος 

(600 τ.μ.) 

και 

ο αύλειος χώρος 
(1.000 τ.μ.).

Στεγασμένοι χώροι:

Γραφεία, κλιμακοστάσια, 
ανελκυστήρες

Αύλειοι χώροι:

Χώροι στάθμευσης, πλακόστρωτα,
πεζοδρόμια εντός οικοδομικής 
γραμμής, χώροι πρασίνου.
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Δ/νση 
Μεταφορών - 
Επικοινωνιών 

& ΚΤΕΟ

Πολύγυρος 

(περιοχή 

Αγ. Βλασίου)

500 τ.μ. 

και 

αύλειος χώρος 
1.000 τ.μ.

Στεγασμένοι χώροι:

Γραφεία.

Αύλειοι χώροι:

Χώροι στάθμευσης, πλακόστρωτα,
χώροι πρασίνου.

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Πολυγύρου

Πολύγυρος 

(περιοχή Λούκι)

95 τ.μ. Γραφεία

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Γαλάτιστας

Γαλάτιστα 70 τ.μ. Γραφεία

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 

Ν. Μουδανιών

Ν. Μουδανιά 80 τ.μ. Γραφεία

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Νικήτης 

& Γραφείο 
Αγροτ. Οικον. 
Νικήτης 

(συστεγαζόμενα)

Νικήτη 48 τ.μ. Γραφεία

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Ιερισσού 

& Γραφείο 
Αγροτ. Οικον. 
Ιερισσού 

(συστεγαζόμενα)

Ιερισσός 80 τ.μ. Γραφεία

Δ/νση Α/βάθμιας 
Εκπ/σης 

Πολύγυρος 

(22ας Απριλίου 

& Μακεδονίας)

240 τ.μ. Γραφεία

Δ/νση Β/βάθμιας 
Εκπ/σης 

Πολύγυρος 

(22ας Απριλίου 

& Μακεδονίας)

245 τ.μ. Γραφεία

ΚΕΔΔΥ Πολύγυρος 150 τ.μ. Γραφεία
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(22ας Απριλίου)

ΣΥΝΟΛΟ τ.μ. 2.708 τ.μ. στεγασμένων και 2.000 τ.μ. αύλειων χώρων

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Διοικητήριο

(Για έτος 2020)

3 3

(15:00' - 18:00')

5 45

Διοικητήριο

(Για έτος 2021)

5 3

(15:00’ - 18:00’)

5 75

Δ/νση 
Μεταφορών - 
Επικοινωνιών 

& ΚΤΕΟ

1 2

(15:00’ - 17:00’)

5 10

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Πολυγύρου

1 3

Εντός ωραρίου 
(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

1

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημέρας)

3

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Γαλάτιστας

1 3

Εντός ωραρίου 
(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

1

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημέρας)

3

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 

Ν. Μουδανιών

1 3

Εντός ωραρίου 
(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

1

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημέρας)

3

Αγροτικό 1 3 1 3
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Κτηνιατρείο 
Νικήτης 

& Γραφείο 
Αγροτ. Οικον. 
Νικήτης 

(συστεγαζόμενα)

Εντός ωραρίου 
(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημέρας)

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Ιερισσού 

& Γραφείο 
Αγροτ. Οικον. 
Ιερισσού 

(συστεγαζόμενα)

1 3

Εντός ωραρίου 
(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

1

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημέρας)

3

Δ/νση Α/βάθμιας 
Εκπ/σης

1 3

(15:00’ - 18:00’)

3

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημερών)

9

Δ/νση Β/βάθμιας 
Εκπ/σης

1 3

(15:00’ - 18:00’)

3

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημερών)

9

ΚΕΔΔΥ 1 3

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

3

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημερών)

9

ΣΥΝΟΛΑ

Υπογραμμίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα πρωινής ή
απογευματινής  απασχόλησης  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  λειτουργίας  των  Υπηρεσιών  της,
διατηρώντας όμως σταθερό το σύνολο των ωρών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Α) ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1) Εργασίες καθημερινώς:

Α) Θα σκουπίζονται όλοι οι χώροι με απορροφητική σκούπα, θα καθαρίζονται τα δοχεία
απορριμμάτων, θα αντικαθίστανται οι πλαστικές σακούλες και θα γίνεται ξεσκόνισμα και
πέρασμα με καθαριστικό υγρό των επίπλων και του εξοπλισμού των γραφείων αλλά και
όλων των αντικειμένων που βρίσκονται στους διαδρόμους.
Β) Θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται οι τουαλέτες (καθάρισμα λεκανών, νιπτήρων,
καθρεπτών και πλακιδίων τοίχου, άδειασμα δοχείων απορριμμάτων, αντικατάσταση των
νάυλον σακουλών). Επίσης, θα τοποθετούνται χαρτί υγείας και σαπούνια όταν χρειάζεται. 
Γ) Θα γίνεται στεγνό καθάρισμα των δαπέδων.
Δ) Θα γίνεται στεγνό καθάρισμα καθώς και υγρό καθάρισμα (με υγρό καθαρισμού με 
απολυμαντικές ιδιότητες) των διαδρόμων, των κλιμακοστασίων και των ανελκυστήρων.
Ε) Θα μεταφέρονται τα απορρίμματα (με νάυλον σακούλες) στους χώρους αποκομιδής του
Δήμου. 

2) Εργασίες δυο φορές κάθε εβδομάδα [Μόνο για το Διοικητήριο, αφού για τις υπόλοιπες 
Υπηρεσίες η εργασία θα εκτελείται εκ των πραγμάτων μαζί με τις υπόλοιπες  
«καθημερινές» εργασίες]:
Ημέρες Τρίτη και Παρασκευή [χωρίς δικαίωμα αλλαγής της ημέρας, εκτός εάν είναι αργία,
οπότε και θα γίνεται την προηγούμενη της αργίας] θα γίνεται υγρό καθάρισμα όλων των
δαπέδων - και των γραφείων - με καθαριστικά εμπορίου με απολυμαντικές ιδιότητες. 

3) Εργασίες μια φορά κάθε εβδομάδα:

4) Εργασίες μια φορά κάθε δυο εβδομάδες:
Θα γίνεται καθαρισμός των μπαλκονιών και των εξωτερικών χώρων.

5) Εργασίες μια φορά κάθε μήνα [εντός του πρώτου δεκαημέρου, χωρίς δικαίωμα 
εναλλακτικής λύσης ή μετατόπισης της καθορισμένης ημερομηνίας]:
Α) Θα γίνεται αμφίπλευρο καθάρισμα των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων, με υλικό
τύπου ΑΖΑΧ ή ισοδύναμο.
Β) Θα  γίνεται  καθαρισμός  των  κοινόχρηστων  χώρων  του  υπογείου  του  Διοικητηρίου
(διαδρόμων και κλιμακοστασίων) και των μπαλκονιών του κτιρίου. 

6) Εργασίες μια φορά κάθε δυο μήνες:
Θα  γίνεται  γενική  καθαριότητα  των  γραφείων  (απομάκρυνση  χνουδιών  πίσω  από  τα
έπιπλα, καθάρισμα με υγρό πανί των βιβλιοθηκών και των επίπλων).

7) Εργασίες όποτε κρίνεται απαραίτητο (μετά από συνεννόηση με τους Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών):
Θα γίνεται καθάρισμα αποθηκών (καθάρισμα δαπέδων, άδειασμα κάδων, κ.λπ.).

8) Εργασίες στους αύλειους χώρους:

 Διοικητήριο :
   Καθημερινώς : 

-  Θα  γίνεται  απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  από  τους  κάδους  και
αντικατάσταση  των  νάυλον  σακουλών  και  θα  μεταφέρονται  τα  απορρίμματα  (με
νάυλον σακούλες) στους χώρους αποκομιδής του Δήμου.
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-  Θα  γίνεται  απομάκρυνση  των  απορριμμάτων  από  τον  αύλειο  χώρο
(παρτέρια κ.λπ.) και μεταφορά τους στους χώρους αποκομιδής του Δήμου.

- Θα γίνεται σκούπισμα των πλακόστρωτων επιφανειών.
  Μια φορά κάθε εβδομάδα:
     Θα γίνεται πλύσιμο των πλακόστρωτων επιφανειών στις 2 εισόδους του κτιρίου.
 Δ/νση Μεταφορών - Επικοινωνιών & ΚΤΕΟ : Όπως στο Διοικητήριο.
 Κτηνιατρεία  :  Όπου υπάρχουν  αύλειοι  χώροι,  θα  γίνονται  σε  εβδομαδιαία  βάση  οι

εργασίες που προβλέπονται σε καθημερινή βάση για το Διοικητήριο.

Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει  για την υλοποίηση της καθαριότητας τον απαραίτητο
τεχνικό εξοπλισμό όπως:
- Ηλεκτρικές απορροφητικές μηχανές σκόνης για το σκούπισμα όλων των εσωτερικών χώρων,
- Καρότσια περισυλλογής σκουπιδιών και σφουγγαρίσματος,
- Μαγνητικές σκούπες (πάνινες) δαπέδων,
- Ξεσκονόπανα ελαστικά, εξαρτήματα καθαρισμού τζαμιών, κ.λπ.,
-  Κάθε  άλλο  μηχάνημα  ή  συσκευή  που  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνει  ένας  σύγχρονος

εξοπλισμός  καθαριότητας.  Η  ασφάλεια  όλων των ανωτέρω μηχανημάτων  και  συσκευών
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος μαζί με την Τεχνική προσφορά του υποβάλλει Πίνακα Τεχνικού Εξοπλισμού που
διαθέτει και θα χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται παρακάτω.

2) Τα  υλικά  καθαρισμού  πρέπει  να  είναι  καταχωρημένα  στο  Μητρώο  Απορρυπαντικών  &
Καθαριστικών  Προϊόντων του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους.  Τα απολυμαντικά  προϊόντα
πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και να φέρουν
τον αριθμό αδείας κυκλοφορίας τους. Όλα τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα
δεν  επιτρέπεται  να  αναδύουν  δυσάρεστες  οσμές,  να  είναι  επιβλαβή  για  την  υγεία  του
προσωπικού και των επισκεπτών και να προκαλούν φθορές βραχυχρόνια ή μακροχρόνια στις
εγκαταστάσεις  και  στον  εξοπλισμό  των  κτιρίων.  Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να
ενημερώνει την Επιτροπή Παραλαβής σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που
χρησιμοποιεί, οποτεδήποτε του ζητηθεί, ενώ η καταλληλότητα των υλικών απολύμανσης θα
ελέγχεται κατά καιρούς από τους επόπτες υγείας της Δ/νσης Υγείας της Π.Ε.Χ. .

3) Η καταλληλότητα του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών καθαρισμού και των
λοιπών αναλωσίμων που θα χρησιμοποιηθούν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη τού αναδόχου
και πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων (Ν.
3850 / 2010, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων»
(ΦΕΚ 184 Α / 2-6-2010).

4) Το κόστος προμήθειας του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών καθαρισμού και
απολυμάνσεων  και  των  λοιπών  αναλωσίμων,  καθώς  και  το  κόστος  χρήσης  μεταφορικών
μέσων για οποιονδήποτε λόγο που έχει σχέση με την παροχή των υπηρεσιών, θα βαρύνουν τον
ανάδοχο. 

5) Το σκούπισμα των εσωτερικών χώρων θα γίνεται με χρήση ηλεκτρικής σκούπας.
6) Ο ανάδοχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ασφάλειας των χώρων που θα καθαρίζει

κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. Θα μεριμνά για τον κατάλληλο φωτισμό και τη μη
άσκοπη κατανάλωση του νερού που χρησιμοποιεί. Τόσο ο ανάδοχος όσο και το προσωπικό
του δεν θα ανοίγουν ντουλάπες ή συρτάρια, ούτε θα μετακινούν έγγραφα ή φακέλους που θα
βρίσκονται  πάνω στα γραφεία των υπαλλήλων,  πολύ δε  περισσότερο δεν θα αφαιρούν  τα
αναφερόμενα παραπάνω αντικείμενα. 
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7) Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  λαμβάνει  κάθε  μέτρο  ασφάλειας  και  προστασίας  για  την
αποτροπή  ζημιάς,  φθοράς,  βλάβης  τόσο  στους  χώρους  που  θα  καθαρίζει  όσο  και  στον
εξοπλισμό τους και υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα και ευθύνη κάθε ζημιά
ή βλάβη που θα προκληθεί είτε λόγω των εργασιών που εκτελεί είτε από πράξεις ή ενέργειες
των υπαλλήλων του, για τους οποίους ο ανάδοχος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.

8) Ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του δεν επιτρέπεται να έχουν οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης
εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή.

9) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει προσωπικό που να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας
του, να είναι έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής
και  να ενημερώνεται   για θέματα που αφορούν την  χρήση των υλικών καθαριότητας,  την
τεχνολογία και υγιεινή, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.

10) Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης
παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

11) Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  το προσωπικό  του με δικές  του δαπάνες  για  κάθε
είδους ατύχημα, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη διάρκεια της παροχής των
υπηρεσιών όσο και κατά τη μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου. 

12) Το προσωπικό  του αναδόχου  υποχρεούται  να τηρεί  τις  κείμενες  διατάξεις  σχετικά με  την
υγιεινή και ασφάλειά του, ενώ ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά
για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει από αντισυμβατική συμπεριφορά τού προσωπικού του.

13) Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παροχή των υπηρεσιών να ακολουθεί τις οδηγίες και της
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες της σχετικά με την
καλή εκτέλεση του έργου.

14) Ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα
τα στοιχεία που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τους χώρους και τις
δραστηριότητες των Υπηρεσιών. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να τους δεσμεύει και μετά
την λήξη της Σύμβασης.

15) Ο ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί αμέσως και εγγράφως την Επιτροπή Παραλαβής για
κάθε  έκτακτη  και  προσωρινή  αντικατάσταση  υπαλλήλου,  και  παράλληλα  να  ενημερώνει
σχετικά  το  καθημερινό  Ημερολόγιο  που  υποχρεούται  να  τηρεί.  Σε  περίπτωση  που  η
αντικατάσταση  υπαλλήλου  πρόκειται  να  έχει  μόνιμο  χαρακτήρα,  οφείλει  να  ενημερώσει
εγγράφως  και  εκ  των  προτέρων  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  να  εξασφαλίσει  την  έγγραφη
συναίνεσή της.

16) Για όσες Υπηρεσίες προβλέπεται στην παρούσα ότι η καθαριότητα θα πραγματοποιείται εκτός
του ωραρίου λειτουργίας τους, στις υποχρεώσεις τού αναδόχου περιλαμβάνεται και η ύπαρξη
ενός υπαλλήλου στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους,
για  την  άμεση  αντιμετώπιση  εκτάκτων  περιπτώσεων.  Ο  υπάλληλος  θα  εδρεύει  στο
Διοικητήριο και θα μετακινείται στις Υπηρεσίες που θα απαιτηθεί με μεταφορικό μέσο και
έξοδα του αναδόχου.

17) Μετά την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, και εφόσον δεν παρίσταται υπάλληλος
των  Υπηρεσιών,  ο  ανάδοχος  να  φροντίζει  για  το  κλείδωμα  των  εισόδων των Υπηρεσιών,
φέροντας και τη σχετική ευθύνη σε περίπτωση αμέλειας.

18) Σε εξαιρετικές ή έκτακτες περιπτώσεις ή εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος
μπορεί να κληθεί να παράσχει τις υπηρεσίες του και τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες, με τους
ίδιους όρους και λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν ειδική για τέτοιες περιπτώσεις Νομοθεσία.

Υπόδειγμα Πίνακα του εξοπλισμού που διαθέτει και θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος :
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Ή ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Ή ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Ή ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1 π.χ. ηλεκτρική σκούπα (εταιρία κατασκευής & 

κωδικός προϊόντος)

π.χ. σκούπισμα 

εσωτερικών χώρων
2
3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

        
ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Του :   ……………… [ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία επιχείρησης]

 Έδρα : ………………

 Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail) : ……………… 

 Νόμιμος  εκπρόσωπος  [αν  υπάρχει]  :  ………………..  ,  σύμφωνα  με  ………………  [το

νομιμοποιητικό έγγραφο]

Προσφορά  για  την  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας  των  χώρων  όπου  στεγάζονται  οι

Υπηρεσίες τής Π.Ε. Χαλκιδικής, το ΚΕΔΔΥ και οι Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του

Ν. Χαλκιδικής, για τα έτη 2020 - 2021, σύμφωνα με την υπ' αρ.  180410 / 762 / 27-3-2020

Διακήρυξη.

Το αντικείμενο που αφορά η Προσφορά είναι ……………… [ακριβής περιγραφή, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα της Διακήρυξης] 

Δηλώνω ανεπιφύλακτα τα εξής:

-  ότι  έλαβα  γνώση και  αποδέχομαι  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  Διακήρυξης,  ότι  η

Προφορά μου πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και
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ότι δεσμεύομαι να μην ενεργήσω κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό, τόσο καθ'

όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης όσο και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης,

- ότι είμαι πλήρως ενημερωμένος για τις υπηρεσίες που προτίθεμαι να παράσχω και ότι διαθέτω

τον  απαραίτητο  εξοπλισμό  καθώς  και  το  απαραίτητο  προσωπικό  για  την  παροχή  των

υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη,

-  ότι  παραιτούμαι  από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε  απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας,

- ότι η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες, αρχόμενες από την

επομένη της διενέργειας της διαδικασίας, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο

97 § 4 του Ν. 4412 / 2016,

- ότι [εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος] θα βρίσκομαι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ανά πάσα

στιγμή και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης,

- ότι [εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος] θα τηρήσω απαρέγκλιτα όλες τις νομοθετικές διατάξεις που

αφορούν την περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία,

- ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την - απαραίτητη από τη Νομοθεσία (Κανονισμός Ε.Ε. 2016 /

679)  -  δημοσιοποίηση  προσωπικών  μου  δεδομένων  με  όποιον  τρόπο  ορίζει  η  σχετική

Νομοθεσία,

- ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή,

-  ότι  κάθε  αποδεικνυόμενη  ενημέρωσή μου  που  είναι  σύμφωνη με  τα  ανωτέρω δηλωθέντα

στοιχεία μου πληροί τους όρους του Νόμου.

- ότι θα προσκομίσω αμέσως όποια έγγραφα μού ζητηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και

αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με το άρ. 79 § 5 του Ν. 4412 / 2016,

-  ότι  [εφόσον  κηρυχθώ  ανάδοχος]  θα  προσκομίσω  όλα  τα  έγγραφα  που  απαιτείται  να

προσκομιστούν πριν την υπογραφή της Σύμβασης,

-  [σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων

φορέων]  ότι έχω ήδη εξασφαλίσει τη συναίνεση των φορέων στους οποίους προτίθεμαι να

στηριχθώ. 

Για όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία εφαρμόζονται οι διατάξεις  του Ν. 1599 /

1986 σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις.

…………… , …-…-2020

              Ο Προσφέρων

   ( Υπογραφή και Σφραγίδα )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 «Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι
Υπηρεσίες τής Π.Ε. Χαλκιδικής, το ΚΕΔΔΥ και οι Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

του Ν. Χαλκιδικής, για τα έτη 2020 – 2021»

(Αριθμός Διακήρυξης : 180410 / 762 / 27-3-2020)

Συνολικός εκτιμώμενος Προϋπολογισμός : 
Μέχρι 62.761,45 €, που αναλύεται σε μέχρι 21.175,13 € για το υπόλοιπο του έτους 2020

και σε μέχρι 41.586,32 € για το έτος 2021, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV : 90910000-9

          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του : …………………………………………………

Έδρα : …………………………………………………

1) ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΚΤΙΡΙΟ):

Α) Συνολική:

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 

2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2020 

και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… 

ευρώ (…… €) για το έτος 2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

Β) Ανά Υπηρεσία / κτίριο:

1α) Διοικητήριο (για το έτος 2020) :

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €).

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €).
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- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €).

1β) Διοικητήριο (για το έτος 2021) :

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €).

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €).

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €).

2) Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών & ΚΤΕΟ :

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 

2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2020 

και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… 

ευρώ (…… €) για το έτος 2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

3) Αγροτικό Κτηνιατρείο Πολυγύρου :

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 

2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2020 

και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… 

ευρώ (…… €) για το έτος 2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

4) Αγροτικό Κτηνιατρείο Γαλάτιστας :

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 

2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2020 

και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… 

ευρώ (…… €) για το έτος 2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

5) Αγροτικό Κτηνιατρείο Ν. Μουδανιών :

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 

2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2020 

και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… 

ευρώ (…… €) για το έτος 2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

6) Αγροτικό Κτηνιατρείο Νικήτης & Γραφείο Αγροτ. Οικον. Νικήτης (συστεγαζόμενα) :
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- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 

2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2020 

και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… 

ευρώ (…… €) για το έτος 2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

7) Αγροτικό Κτηνιατρείο Ιερισσού & Γραφείο Αγροτ. Οικον. Ιερισσού (συστεγαζόμενα) :

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 

2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2020 

και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… 

ευρώ (…… €) για το έτος 2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

8) Δ/νση Α/βάθμιας Εκπ/σης :

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 

2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2020 

και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… 

ευρώ (…… €) για το έτος 2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

9) Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης :

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 

2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2020 

και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… 

ευρώ (…… €) για το έτος 2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

10) ΚΕΔΔΥ :

- Χωρίς Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 

2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Φ.Π.Α. : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2020 

και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.

- Συνολικό ποσό προσφοράς (με Φ.Π.Α.) : ……… ευρώ (…… €), που αναλύεται σε ……… 

ευρώ (…… €) για το έτος 2020 και σε ……… ευρώ (…… €) για το έτος 2021.
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2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ άρ. 68 § 1 του Ν. 3863 / 2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
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(Επισυνάπτεται αντίγραφο της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας)

3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΩΡΑΡΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΜΗΝΑ

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

58





Φ.Π.Α.  (24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

 [Σημειώνεται  ότι  ως  εύλογο  διοικητικό  κόστος  δεν  μπορεί  -  επί  ποινή  αποκλεισμού  -  να

υπολογιστεί  ποσοστό  χαμηλότερο  από  το  1%  της  συνολικής  οικονομικής  προσφοράς  (μη

συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α.)].

………….,  … / … / 2020

Ο Προσφέρων

( Υπογραφή και Σφραγίδα )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                              

     
    
    Πολύγυρος,  … …… 2020 
     
    
 
    

ΣΥΜΒΑΣΗ     

Τίτλος  Σύμβασης  : "Παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας  των  χώρων  όπου  στεγάζονται  οι
Υπηρεσίες τής Π.Ε. Χαλκιδικής, το ΚΕΔΔΥ και οι Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του
Ν. Χαλκιδικής, για τα έτη 2020 – 2021".

Αριθμός Σύμβασης :  … / …-…-2020

Προϋπολογισμός Σύμβασης : Μέχρι … €

Στον  Πολύγυρο σήμερα  την  ……………, ημέρα  ……, μεταξύ  αφενός  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64) και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής  [δυνάμει της υπ' αρ. οίκ. 570607 (7712) / 12-9-
2019 (ΑΔΑ 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας]  και στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», και αφετέρου …………,
που εδρεύει ………… και εκπροσωπείται νόμιμα από …………… και στο εξής θα αναφέρεται
στην  παρούσα  Σύμβαση  ως  «ο  Ανάδοχος»  (Α.Φ.Μ.  αναδόχου  ……,  Δ.Ο.Υ.  ……),
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

59





Σε  συνέχεια  του  ανοικτού  συνοπτικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  "για  την  ανάθεση  της
παροχής  υπηρεσιών  καθαριότητας  των  χώρων  όπου  στεγάζονται  οι  Υπηρεσίες  τής  Π.Ε.
Χαλκιδικής, το ΚΕΔΔΥ και οι Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Χαλκιδικής, για τα έτη
2020 - 2021", που διενεργήθηκε σύμφωνα με : 

α) Το  υπ'  αρ.  πρωτ.  150496  /  646  /  6-3-2020  (ΑΔΑΜ  20REQ006390360  2020-03-06)
Πρωτογενές αίτημα,

β) Την  υπ’  αρ.  341  /  17-3-2020  (ΑΔΑ  Ψ1237ΛΛ-ΔΑΕ) Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής Π.Κ.Μ. για την έγκριση της διενέργειας του Διαγωνισμού, των όρων της Διακήρυξης
και της διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της ανάθεσης, 

γ) Την υπ' αρ. πρωτ. 1605 / 26-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΝΛ7ΛΛ-ΟΩΕ, ΑΔΑΜ: 20REQ006480403
2020-03-26)  Πράξη  Πολυετούς  Ανάληψης  Υποχρέωσης  (δέσμευση  της  πίστωσης)  για  την
πραγματοποίηση της δαπάνης, για τα έτη 2020 – 2021 (με χρέωση του Κ.Α.Ε. 07.721.0875.01), η
οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
της Π.Κ.Μ. με α/α 1581,

δ) Την υπ’ αρ. 180410 / 762 / 27-3-2020 Διακήρυξη, 

ε) Την υπ’ αρ. … / …-…-2020 (ΑΔΑ ……) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
για την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και την κατακύρωση στον ανάδοχο,

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
συγκεκριμένα της Π.Ε. Χαλκιδικής, και ειδικότερα τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0875.01. 

Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το  αντικείμενο  της  ανάθεσης  είναι  η  παροχή  του  συνόλου  των  υπηρεσιών  που  είναι
απαραίτητες για τον καθημερινό καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων
όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Χαλκιδικής, το ΚΕΔΔΥ και οι Δ/νσεις Εκπ/σης του Ν.
Χαλκιδικής,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζονται  οι  όροι  υγιεινής  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  των
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους παρακάτω Πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΩΝ

Διοικητήριο

(Για έτος 2020)

Πολύγυρος Μόνον : 

το ισόγειο 

(1.200 τ.μ.) 

και 

ο αύλειος χώρος 
(1.000 τ.μ.).

Στεγασμένοι χώροι:

Γραφεία, κλιμακοστάσια, 
ανελκυστήρες

Αύλειοι χώροι:

Χώροι στάθμευσης, πλακόστρωτα,
πεζοδρόμια εντός οικοδομικής 
γραμμής, χώροι πρασίνου.

Διοικητήριο

(Για έτος 2021)

Πολύγυρος Μόνον :

το ισόγειο 

(1.200 τ.μ.), 

Στεγασμένοι χώροι:

Γραφεία, κλιμακοστάσια, 
ανελκυστήρες
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ο 2ος όροφος 

(600 τ.μ.) 

και 

ο αύλειος χώρος 
(1.000 τ.μ.).

Αύλειοι χώροι:

Χώροι στάθμευσης, πλακόστρωτα,
πεζοδρόμια εντός οικοδομικής 
γραμμής, χώροι πρασίνου.

Δ/νση 
Μεταφορών - 
Επικοινωνιών 

& ΚΤΕΟ

Πολύγυρος 

(περιοχή 

Αγ. Βλασίου)

500 τ.μ. 

και 

αύλειος χώρος 
1.000 τ.μ.

Στεγασμένοι χώροι:

Γραφεία.

Αύλειοι χώροι:

Χώροι στάθμευσης, πλακόστρωτα,
χώροι πρασίνου.

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Πολυγύρου

Πολύγυρος 

(περιοχή Λούκι)

95 τ.μ. Γραφεία

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Γαλάτιστας

Γαλάτιστα 70 τ.μ. Γραφεία

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 

Ν. Μουδανιών

Ν. Μουδανιά 80 τ.μ. Γραφεία

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Νικήτης 

& Γραφείο 
Αγροτ. Οικον. 
Νικήτης 

(συστεγαζόμενα)

Νικήτη 48 τ.μ. Γραφεία

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Ιερισσού 

& Γραφείο 
Αγροτ. Οικον. 
Ιερισσού 

(συστεγαζόμενα)

Ιερισσός 80 τ.μ. Γραφεία

Δ/νση Α/βάθμιας 
Εκπ/σης 

Πολύγυρος 

(22ας Απριλίου 

240 τ.μ. Γραφεία
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& Μακεδονίας)

Δ/νση Β/βάθμιας 
Εκπ/σης 

Πολύγυρος 

(22ας Απριλίου 

& Μακεδονίας)

245 τ.μ. Γραφεία

ΚΕΔΔΥ Πολύγυρος 

(22ας Απριλίου)

150 τ.μ. Γραφεία

ΣΥΝΟΛΟ τ.μ. 2.708 τ.μ. στεγασμένων και 2.000 τ.μ. αύλειων χώρων

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Διοικητήριο

(Για έτος 2020)

3 3

(15:00' - 18:00')

5 45

Διοικητήριο

(Για έτος 2021)

5 3

(15:00’ - 18:00’)

5 75

Δ/νση 
Μεταφορών - 
Επικοινωνιών 

& ΚΤΕΟ

1 2

(15:00’ - 17:00’)

5 10

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Πολυγύρου

1 3

Εντός ωραρίου 
(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

1

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημέρας)

3

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Γαλάτιστας

1 3

Εντός ωραρίου 
(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

1

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημέρας)

3

Αγροτικό 1 3 1 3
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Κτηνιατρείο 

Ν. Μουδανιών

Εντός ωραρίου 
(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημέρας)

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Νικήτης 

& Γραφείο 
Αγροτ. Οικον. 
Νικήτης 

(συστεγαζόμενα)

1 3

Εντός ωραρίου 
(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

1

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημέρας)

3

Αγροτικό 
Κτηνιατρείο 
Ιερισσού 

& Γραφείο 
Αγροτ. Οικον. 
Ιερισσού 

(συστεγαζόμενα)

1 3

Εντός ωραρίου 
(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

1

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημέρας)

3

Δ/νση Α/βάθμιας 
Εκπ/σης

1 3

(15:00’ - 18:00’)

3

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημερών)

9

Δ/νση Β/βάθμιας 
Εκπ/σης

1 3

(15:00’ - 18:00’)

3

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημερών)

9

ΚΕΔΔΥ 1 3

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ωραρίου)

3

(Συνεννόηση με 
Προϊστάμενο για 
καθορισμό 
ημερών)

9

ΣΥΝΟΛΑ

Υπογραμμίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα
πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της,
διατηρώντας όμως σταθερό το σύνολο των ωρών.
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Κατά την υπογραφή της Σύμβασης  ο ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
εξής:
Α.  Κατάλογο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της Σύμβασης, με πλήρη
στοιχεία αυτών, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Β.  Έγγραφο από το ΙΚΑ για την έναρξη δήλωσης των υπαλλήλων και για την καταβολή των
εργοδοτικών εισφορών.
Γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό) έναντι των εργαζομένων  της Αναθέτουσας Αρχής  και των
επισκεπτών.
Δ. [Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών] Την άδεια παραμονής και την άδεια εργασίας τους.

Για οποιαδήποτε αντικατάσταση υπαλλήλου ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να ενημε-
ρώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Άρθρο 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αυτές περιγράφονται στην προαναφερθείσα Διακήρυξη (συν τα Παραρτήματά της)
και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Άρθρο 3 : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα έγγραφα της Σύμβασης, κατά φθίνουσα σειρά ισχύος τους, είναι τα εξής (άρ. 2 § 1 του

Ν. 4412 / 2016): 

α) η παρούσα Σύμβαση,  

β) η Διακήρυξη (συμπεριλαμβανομένου του Τ.Ε.Υ.Δ.) και τα Παραρτήματά της,

γ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας,

δ) η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 4 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς  την  προηγούμενη γραπτή  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ο  Ανάδοχος  δεν
αποκαλύπτει  εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση  της  παρούσας,  ούτε  κοινοποιεί στοιχεία,  έγγραφα  και  πληροφορίες  των  οποίων
λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο της υλοποίησης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του
και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης
από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση  τυχόν  ζημίας  της  καθώς  και  την  παύση  κοινοποίησης  των  εμπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος  δεν δύναται  να προβαίνει  σε δημόσιες  δηλώσεις σχετικά με την παρούσα
χωρίς  την  προηγούμενη  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ούτε  να  συμμετέχει  σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν
την δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε παραβίαση της εμπιστευτικότητας όπως αυτή προσδιορίζεται
παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως
τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
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Άρθρο 5 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή αναθέσει σε υπεργολάβο την
εκτέλεση της παρούσας ή μέρους της. 

Εάν  ο  Ανάδοχος  προβεί  σε  οποιαδήποτε  εκ  των  ανωτέρω  ενεργειών  χωρίς  την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής,  η τελευταία  δικαιούται,  χωρίς προηγούμενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Άρθρο 6 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του με τη
δέουσα προσοχή και  επιμέλεια και τις  αρχές  της καλής  πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επίσης, αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωσή του προς τα οριζόμενα στο άρ.
18 § 2 του Ν. 4412 / 2016. 

Καθ'  όλη την διάρκεια ισχύος της  παρούσας, ο Ανάδοχος,  εφόσον του ζητηθεί  από τη
Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να
επιβεβαιώνουν  την  προσωπική  του  κατάσταση  όπως  αυτή  έχει  δηλωθεί  με  την  υποβολή  του
φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αρ.
…… εγγύηση της Τράπεζας ……, ποσού …… ευρώ (… €), με ημερομηνία έκδοσης ……, που
καλύπτει  κατ’  ελάχιστο  το  5  %  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  της  που  αναλαμβάνει  ο
Ανάδοχος, χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρ. 72 § 1 περ. γ' του Ν. 4412 / 2016).

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  παρούσας  θα  επιστραφεί  στον  ανάδοχο  εφόσον  η
παρούσα έχει αποδεδειγμένα και αναμφίβολα εκτελεστεί κατά τρόπο άψογο ή έχουν εκκαθαριστεί
τυχόν απαιτήσεις που έχουν προκύψει εις βάρος του Αναδόχου.  

Άρθρο 8 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε αναίτια  ως προς την Αναθέτουσα Αρχή ζημία που
θα  προκύψει  εις  βάρος  της  σε  εκτέλεση  της  παρούσας,  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  της,
υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας σε αποκατάστασή της, με δική του δαπάνη. 

Άρθρο 9 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Ανάδοχος  αποζημιώνει  πλήρως  την  Αναθέτουσα Αρχή για  κάθε  ανυπαίτια  ως  προς
εκείνη απαίτηση τρίτων ή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα
του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν, που να σχετίζονται με την εκτέλεση
της παρούσας.

Άρθρο 10 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει στις 1-5-2020 (υπό την προϋπόθεση της νόμιμης ανάρτησής
της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και λήγει στις 31-
12-2021, εκτός περίπτωσης νόμιμης παράτασης ή νόμιμης πρόωρης λήξης της, κατά τα οριζόμενα
στη Διακήρυξη και στην παρούσα. 

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας παραμένουν σε πλήρη ισχύ για ολόκληρο τον
χρόνο ισχύος της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τερματίσει την παρούσα σε περίπτωση σοβαρού και
απρόβλεπτου  λόγου (άνευ  υπαιτιότητας τόσο εκείνης  όσο και  του Αναδόχου),  με  την  έκδοση
ειδικά αιτιολογημένης  Απόφασης,  και χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου  για αποζημίωση για τον
λόγο αυτό.

Άρθρο 11 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης της παρούσας εάν αυτό επιβάλλεται για αντικειμενικούς λόγους, και στις περιπτώσεις
αυτές θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο, με κάθε νόμιμο μέσο. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει  μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της παρούσας,
στην περίπτωση που η εκτέλεσή της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν
αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Ο  Ανάδοχος,  εντός  20  ημερών  αφότου  έλαβε  γνώση  γεγονότος  που  ενδέχεται  να
προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης
της προθεσμίας εκτέλεσης,  την  οποία κρίνει  ότι δικαιούται,  παρέχοντας  πλήρη και  λεπτομερή
στοιχεία του αιτήματός του,  ώστε να καταστεί  αμέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα
Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και αποφασίζει τελικά.

Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης που γίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω δεν συνεπάγονται κυρώσεις.

Τροποποίηση  της  παρούσας  μπορεί  να  γίνει  μόνον  με  έγγραφη συμφωνία των μερών,
μόνον  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  και  μόνον  κατόπιν  Απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής. Απαράβατη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του αρχικού στόχου και
των  βασικών  όρων  της  παρούσας  αναλλοίωτων.  Κατά  τα  λοιπά,  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στη
Διακήρυξη και στο άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016.

Άρθρο 12 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο
πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την εκτέλεση της  παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτώς με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας
Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα
οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης
και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή
της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

Άρθρο 13 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των συμφωνηθέντων θα
γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες και τα
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων συμβάσεων, θα πληροί
όλους τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
και  ιδιότητες  όπως  αυτές  περιγράφονται  στη  Διακήρυξη  και  στην  Τεχνική  Προσφορά  που
κατέθεσε, όπως προκύπτει από την Απόφαση Κατακύρωσης.

Ο Ανάδοχος τεκμαίρεται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα
τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας και συνεπώς
στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίησή της έξοδα. 

Άρθρο 14 : ΤΙΜΗΜΑ

Το ανώτατο όριο του Προϋπολογισμού της παρούσας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
μέχρι του οποίου μπορεί να ανέλθει η εκτέλεσή της, είναι …… €, εκ των οποίων … € για το έτος
2020 και … € για το έτος 2021, όπως αναλύεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου και την
Κατακυρωτική  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ενώ  δυνατότητα  αύξησής  του  δεν
προβλέπεται για κανέναν λόγο, με εξαίρεση την αποδεικνυόμενη ανωτέρα βία.

Οι κρατήσεις  επί του τιμήματος, που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή
κάθε άλλη επιβάρυνση, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Στο τίμημα έχουν συνυπολογιστεί  τα εξής (σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν. 3863 /
2010): α) ο αριθμός των υπαλλήλων, β) οι ημέρες και ώρες εργασίας, γ) η Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας,  δ) τα τετραγωνικά μέτρα που αναλογούν σε κάθε υπάλληλο,  ε) το ετήσιο εργατικό
κόστος,  στ)  το  ετήσιο  ασφαλιστικό  κόστος,  ζ)  το  ετήσιο  κόστος  αναλωσίμων,  η)  το  ετήσιο
εργολαβικό κέρδος,  και θ) το ετήσιο διοικητικό κόστος.

Άρθρο 15 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η  πληρωμή  θα  γίνει  σε  ευρώ  και  εφόσον  έχουν  προσκομιστεί  όλα  τα  νόμιμα
δικαιολογητικά που προβλέπονται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις  κατά το χρόνο πληρωμής,  των
φορολογικών  στοιχείων  που  προβλέπονται  από  τον  Κ.Β.Σ  και  των  λοιπών  νομίμων
δικαιολογητικών. 

Για την πληρωμή,  ο Ανάδοχος  αποστέλλει  στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά  έγγραφα  για  το  ποσά που  πρέπει  να  πληρωθούν  κατά  περίπτωση,  όπως  αυτά
περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη.

Η πληρωμή θα γίνει σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Η  πληρωμή  εξαρτάται  από  την  εκπλήρωση  εκ  μέρους  του  Αναδόχου  όλων  των
υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην παρούσα. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά
στη Διακήρυξη, καθώς και με τον φόρο εισοδήματος.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών
που αντιστοιχούν στα αναγραφόμενα στο Πρωτόκολλο παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει
αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού
της Σύμβασης.

Άρθρο 16 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (υπό τις προϋποθέσεις
του άρ. 203 του Ν. 4412 / 2016), χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν
εκπληρώνει  εγκαίρως  και  εντός  των  συμβατικών  προθεσμιών  ή  εκπληρώνει  πλημμελώς  τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει  ουσιώδη όρο της παρούσας ή της Διακήρυξης ή σε
οποιαδήποτε άλλη από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του προαναφερθέντος άρ. 203.

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρεί σε μονομερή καταγγελία στην περίπτωση που η
Σύμβαση δεν έπρεπε εξαρχής  να έχει  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.

Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση
της,  να κρατήσει  μέρος  ή το  σύνολο του εκτελεσθέντος  έργου,  καταβάλλοντας  το αναλογούν
συμβατικό τίμημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412 / 2016.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση της  καταγγελίας στον
Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας,
για  όσες  από  τις  περιπτώσεις  καταγγελίας  είναι  αυτό  δυνατό,  να  τάξει  εύλογη  (κατ’  αυτήν)
προθεσμία  θεραπείας  της  παραβάσεως,  οπότε  τα  αποτελέσματα  της  καταγγελίας  επέρχονται
αυτομάτως με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας απράκτου, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης ο Ανάδοχος
υποχρεούται (μετά από έγγραφη αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής) :

α) Να απόσχει από την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρεώσεώς του που πηγάζει από την παρούσα,
πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση  των νόμιμων δικαιωμάτων της Π.Ε.Χ. .

β) Να  παραδώσει,  σε  χρόνο  που  θα  προσδιορίσει  η  Αναθέτουσα  Αρχή,  τα  πάσης  φύσεως
υποστηρικτικά  έγγραφα  που  έχει  στην  κατοχή  του,  και  να  μεριμνήσει  όπως  οι  τυχόν
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

Το  συντομότερο  δυνατό  μετά  την  καταγγελία  της  Σύμβασης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή
βεβαιώνει  την αξία του παρασχεθέντος  μέρους  του έργου,  καθώς και  κάθε οφειλή έναντι  του
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου προς τον
Ανάδοχο σε εκτέλεση της παρούσας, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων, και η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει κατά περίπτωση.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει επιπρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση
για κάθε ζημία που υπέστη, μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί
στην αξία του τμήματος του έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της παρούσας,
να παρασχεθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Άρθρο 17 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα
Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους για
χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  του  συνολικά  προβλεπόμενου  σε  αυτές,  για  λόγους  που  δεν
προβλέπονται σε αυτές και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Άρθρο 18 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
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Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε αποδεικνυόμενα περιστατικά
ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος,  επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  τους  σχετικούς  λόγους  και  περιστατικά  εντός  αποσβεστικής
προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερολογιακών  ημερών  από  τότε  που  συνέβησαν  ή  από  τότε  που
αποδεδειγμένα έλαβε γνώση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να  απαντήσει  εντός  είκοσι  (20)  περαιτέρω
ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης
της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

Άρθρο 19 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο.

Για  όσα  ζητήματα  δεν  ρυθμίζονται  λεπτομερώς  από  την  παρούσα  εφαρμόζονται  οι
διατάξεις  του  Ν.  4412  /  2016  και  της  υπόλοιπης  σχετικής  Νομοθεσίας,  ενώ  εφαρμόζεται
συμπληρωματικά και ο Αστικός Κώδικας (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016).

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  τη  φιλική
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με την παρούσα που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Σε  περίπτωση  που  δεν  επιτευχθεί  φιλική  ή  διαιτητική  επίλυση  της  διαφοράς  μέσα  σε
χρονική  προθεσμία  2  μηνών  από  την  εμφάνιση  της  διαφοράς,  αυτή  διευθετείται  βάσει  της
ελληνικής Νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στη Χαλκιδική.

Σε  εκτέλεση  της  παρούσας  εκδόθηκαν  δυο  (2)  όμοια  αντίτυπα,  εκ  των  οποίων  οι
Συμβαλλόμενοι παίρνουν από ένα.

Η έναρξη  ισχύος  της  παρούσας συμπίπτει  με  την  νόμιμη  ανάρτησή  της  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

                   Ο Ανάδοχος                                                           Η Αναθέτουσα Αρχή
                                                                                       (δια του νομίμου εκπροσώπου της)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (Τ.Ε.Υ.Δ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
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Το παρακάτω έγγραφο ΔΕΝ αποτελεί Υπόδειγμα αλλά το πλήρες και οριστικό κείμενο

που υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος, και όταν υποβληθεί πρέπει να φέρει ιδιόγραφα τα

προσωπικά του στοιχεία και την υπογραφή του.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
- Ονομασία: [Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5009]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Διοικητήριο, Πολύγυρος, 63100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ν. Μαυρομουστάκης]
- Τηλέφωνο: [2371351483]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [od10@halkidiki.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [pkm.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες τής Π.Ε. Χαλκιδικής, 
το ΚΕΔΔΥ και οι Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Χαλκιδικής, για τα έτη 2020 
- 2021, CPV 90910000-9]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [5009]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Όχι]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Όχι]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……]
[……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων 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

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους 
οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των
πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με
το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
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[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

[……]
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κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 
έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

85





Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή 
τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

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;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]

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 συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά 
(ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου 
και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii.

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

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

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση  η  οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας  ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

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

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

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

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο  να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ'  εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix 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).

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

xi Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά  την  έννοια του  άρθρου  1  της  σύμβασης σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.





xiii 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.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvi Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων  ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο  δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της  παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)





xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της  σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί  ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv  Μόνον εφόσον  επιτρέπεται  στη σχετική διακήρυξη ή  στην πρόσκληση ή  στα έγγραφα  της  σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv  Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να  ζητούν έως πέντε έτη και να  επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην





αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 




