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ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΣΠΕ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.2716/99 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ν.4412/2016 

Είδος Διαδικασίας:  Ανοικτή Διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων  

Είδος Σύμβασης: Υπηρεσία 

Αντικείμενο Σύμβασης, 
CPV: 

90910000-9 Υπηρεσίες Καθαρισμού 

Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο  τμήματα 
 
 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
αποκλειστικά βάσει τιμής 

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών:  

Ημερομηνία: 23/12/2020, Ώρα: 14:00 

Ημερομηνία – Τόπος  
Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Ημερομηνία: 28/12/2020, Ώρα: 10:00 
Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας  Θράκης, 
Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 541 23, Θεσσαλονίκη 

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία 
Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού 

73.521,51€ χωρίς ΦΠΑ,  
91.166,67€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

i. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει. 

ii. Του ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 205). 

iii. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει. 

iv. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

v. Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές» 

vi. Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως ισχύει. 

vii. Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει.  
viii. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112). 

ix. Του ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» (Α’84). 

x. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει. 
xi. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
xii. Του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’96) 
xiii. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, όπως ισχύει 
xiv. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει 
xv. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.», όπως ισχύει 
xvi. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία 
Συμβάσεων: 

88.225,81 € χωρίς ΦΠΑ,  
109.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός, ΑΛΕ 2420204001 του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 
του Ειδικού Φορέα 1007 999 0100000 
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xvii. της  με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

xviii. της με αρ.158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β΄/16 Νοεμβρίου 2016) Απόφαση ‘Έγκριση 
“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών’ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων . 

xix. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

2. Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'). 
3. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) σε συνέχεια του Π.Δ. 82/2019 «Αποδοχή παραίτησης 
Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 120). 
4. Την υπ’ αρ. 2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός οργανωτικής δομής 
Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για 
τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ 
του ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 
6. Την αρ. 19232/20-3-2020 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Γεωργίας 
Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών(ΦΕΚ 
221 Υ.Ο.Δ.Δ/24-3-2020). 
7. Την υπ’ αριθ. 493/28.01.2020 Απόφαση με θέμα «Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης, εκτέλεσης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)» που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 
ΑΔΑ: ΩΡ8Χ46ΜΤΛ6-ΟΔΙ. 
8. Το με αρ. πρωτ. 4116/02.09.2020 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης. 
9. Το με αρ. 4557/22.09.2020 πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το 
έτος 2021 ΑΔΑΜ: 20REQ007391845 2020-09-29. 
10. Τη με αρ. 5171/30.10.2010 απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης  που αναρτήθηκε στη 
Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΧΑ046ΜΤΛ6-ΟΣΝ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 20REQ007568254 2020-11-02 
11. To από 5/11/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης. 
12. Την ανάγκη της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του Διοικητηρίου. 
 
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με αποκλειστικό κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα του Διοικητηρίου, Υπουργείου 
Εσωτερικών (Μακεδονίας  Θράκης) (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 541 23, Θεσσαλονίκη. Η 
συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  δεν θα υπερβεί τις 139.000,00€ καθώς έχει  
προϋπολογισθεί  έως ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 
του ευρώ (88.225,81€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(109.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. ως αυτός έχει κατά την παρούσα, και σύμφωνα με 
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τους όρους που εξειδικεύονται στην παρούσα και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙI  που επισυνάπτονται 
και συναποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία του παρόντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανέρχεται σε 
έως εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα ενός λεπτού του ευρώ 
(73.521,51€) χωρίς Φ.Π.Α. 
Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, δεδομένου ότι 
η τρέχουσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ολοκληρώνεται στις 31.12.2020, η 
Αναθέτουσα Αρχή θα κάνει χρήση της παρέκκλισης της παρ.10 του άρθρου 6 του ν. 4412/16 που 
επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος για να καλυφθεί η άμεση και 
επιτακτική ανάγκης της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για το πρώτο δίμηνο του 2021 μέχρι 
την ολοκλήρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθώς συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις, ήτοι η αξία του τμήματος Α χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ και δεν 
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η 
προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών. 
 

Περιεχόμενα 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα αρχή και Στοιχεία Επικοινωνίας – Παραλαβή εγγράφων της σύμβασης , 
Παροχή Διευκρινίσεων ........................................................................................................................ 5 

Άρθρο 2: Τίτλος της σύμβασης – Εκτιμώμενη Αξία – Αντικείμενο- Διάρκεια της Σύμβασης .............. 6 

Άρθρο 3: Δημοσιότητα- Προθεσμία παραλαβής προσφορών, Διενέργεια Διαγωνισμού .................. 7 

Άρθρο 4: Έγγραφα της σύμβασης ........................................................................................................ 8 

Άρθρο 5: Οριζόντια Ρήτρα ................................................................................................................... 8 

Άρθρο 6: Δικαίωμα Συμμετοχής – Υπεργολαβία ................................................................................. 8 

Άρθρο 7: Λόγοι Αποκλεισμού .............................................................................................................. 9 

Άρθρο 8: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών ........................................................................ 10 

Άρθρο 9: Κατάρτιση, Περιεχόμενο και Ισχύς Προσφορών ................................................................ 11 

Άρθρο 10: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών ..................................................................... 14 

Άρθρο 11: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (Άρθρα 103, 104 Ν. 4412/2016)
 ............................................................................................................................................................ 15 

Άρθρο 12: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Άρθρο 80 Ν.4412/2016) ................................................. 17 

Άρθρο 13: Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης (Άρθρο 105 Ν.4412/2016) ......................................... 18 

Άρθρο 14: Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία..................................... 19 

Άρθρο 15: Εγγυήσεις .......................................................................................................................... 20 

Άρθρο 16: Ματαίωση Διαδικασίας (άρθρο 106 Ν.4412/2016) ......................................................... 21 

Άρθρο 17: Παρακολούθηση της σύμβασης - Παραλαβή υπηρεσιών ................................................ 22 

Άρθρο 18: Κυρώσεις - Διοικητικές Προσφυγές - Δικαστική επίλυση διαφορών .............................. 22 

Άρθρο 19: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης ......................................................................................... 23 

Άρθρο 20: Χρηματοδότηση – Πληρωμή - Φόροι – Κρατήσεις ........................................................... 24 

20.1. Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016) .............................................................. 24 





5 
 

Άρθρο 21: Τροποποίηση της Σύμβασης κατά τη διάρκεια της .......................................................... 25 

Άρθρο 22: Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης .................................................................. 25 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ................................................................................................................................... 26 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ......................................................................................................... 26 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ............................................................. 31 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  ΤΕΥΔ ......................................................................................................................... 34 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα αρχή και Στοιχεία Επικοινωνίας – Παραλαβή εγγράφων της σύμβασης - 
Παροχή Διευκρινίσεων 

1.1. Αναθέτουσα αρχή και Στοιχεία Επικοινωνίας 

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός ΤΚ 54123 

Τηλέφωνο 2313501- 229,-046 

Φαξ 2310285250 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  symvaseis@mathra.gr  

Αρμόδιοι για πληροφορίες Β. Σκεύη, Ν. Κυματής 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.mathra.gr  

 
Η Αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, αποτελεί 
μη κεντρική Αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. Η κύρια δραστηριότητα της 
Αναθέτουσας αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. Η Αρχή έχει ως αποστολή την πρότυπη 
περιφερειακή ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης, την προστασία και ανάδειξη της φυσικής, 
αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της συνεργασίας με τις χώρες της 
Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου σε θέματα περιβάλλοντος, έργων υποδομής, πολιτιστικής 
κληρονομιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απόδημου ελληνισμού. Αρμόδια υπηρεσία για την 
παροχή πληροφοριών και το συντονισμό της διαδικασίας είναι το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, 
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 
1.2. Παραλαβή εγγράφων της σύμβασης και παροχή διευκρινίσεων 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους 
επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την 
προαναφερθείσα διεύθυνση: www.mathra.gr στην κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ της αρχικής 
σελίδας. 
 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 9 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τις 14/12/2020  και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 

mailto:symvaseis@mathra.gr
http://www.mathra.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mathra.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  
Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την  18/12/2020   
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 5 ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 

Άρθρο 2: Τίτλος της σύμβασης – Εκτιμώμενη Αξία – Αντικείμενο- Διάρκεια της Σύμβασης 

2.1. Ο τίτλος της σύμβασης είναι “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Διοικητηρίου, που 
βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη” 
2.2. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε έως ογδόντα οκτώ χιλιάδες 
διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά του ευρώ (88.225,81€) χωρίς Φ.Π.Α., και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, και ειδικότερα του ΚΑΕ 2420204001, (ειδ. 
φορ. 10079990100000), οικονομικού έτους 2021.  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανέρχεται σε έως 
εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα ενός λεπτού του ευρώ 
(73.521,51€) χωρίς Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, και 
ειδικότερα του ΚΑΕ 2420204001, (ειδ. φορ. 10079990100000), οικονομικού έτους 2021.  
2.3. Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  του Διοικητηρίου που 
βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Το εσωτερικό του κτιρίου αποτελείται 
από πέντε (5) ορόφους με συνολική επιφάνεια 8.100 τ.μ.. Αναλυτικά οι χώροι αυτοί, οι υπηρεσίες 
καθαριότητας, η περιοδικότητα αυτών, το ωράριο των απασχολούμενων και λοιπές ειδικές 
απαιτήσεις που αφορούν και στον προαύλιο χώρο και τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ το οποίο αποτελεί ενιαίο 
και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.                 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε  δύο τμήματα με εκτιμώμενο προϋπολογισμό για κάθε 
τμήμα ως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ Α 
4-1-2021 έως 28-2-2021 

14.704,30 3.529,03 18.233,33 

ΤΜΗΜΑ Β 
1-3-2021 έως 31-12-2021 

73.521,51 17.645,16 91.166,67€ 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής και κάνοντας χρήση της παρέκκλισης της παρ.10 του άρθρου 6 του ν. 
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4412/16 που επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 
τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος. Ειδικότερα: 

 το τμήμα Α θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του 
ν.4412/16, καθώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι η αξία του τμήματος Α χωρίς 
ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας 
όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών. 

 το τμήμα Β αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
2.4.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες με αρχή την 1η Μαρτίου 2021 και λήξη 
την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η ως άνω χρονική περίοδος, εφόσον αφαιρεθούν οι επίσημες αργίες, 
τα Σάββατα και οι Κυριακές, περιλαμβάνει μόνον τις εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες θα παρέχει 
τις υπηρεσίες καθαρισμού ο ανάδοχος και με βάση τις οποίες υποβάλλει την προσφορά του, ήτοι 
213 ημέρες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει 
από τον Ανάδοχο να παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας με ένα (1) άτομο για πέντε (5) ώρες 
εργασίας σε μη εργάσιμη ημέρα. Ο ανώτατος αριθμός μη εργασίμων ημερών που η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει την κατά τα ως άνω παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο ορίζεται σε 
οκτώ (8). Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος για την υποβολή της προσφοράς του θα υπολογίσει και την 
κατά τα ως άνω πιθανή παροχή υπηρεσιών για οκτώ (8) μη εργάσιμες ημέρες. 
  

Άρθρο 3: Δημοσιότητα- Προθεσμία παραλαβής προσφορών, Διενέργεια Διαγωνισμού 

3.1. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 103630 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση:   www.mathra.gr   στην αρχική σελίδα και στην ενότητα Ανακοινώσεις.   
3.2.Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/12/2020 και ώρα 14:00. 
3.3.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 08/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, ύστερα 
από κανονική προθεσμία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 
της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΔΣ. 
  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία Δημοσίευσης 
στην πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 
www.promitheus.gov.gr   

Ημερομηνία και 
Ώρα Έναρξης 
Υποβολής 
Προσφορών 

Καταληκτική 
Ημερομηνίας και 
Ώρας Υποβολής 
Προσφορών 

7/12/2020 8/12/2020 8/12/2020 και ώρα 
09:00 

23/12/2020 και 
ώρα 14:00 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mathra.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




8 
 

Άρθρο 4: Έγγραφα της σύμβασης  

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του N. 4412/2016 
αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους ,σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
όρων που περιέχουν, τα παρακάτω:  
1. Το συμφωνητικό – σύμβαση 
2. Η διακήρυξη με τα παραρτήματα της συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή 

Άρθρο 5: Οριζόντια Ρήτρα 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου 
συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, 
εδ. θ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β της περίπτωσης γ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 . 

Άρθρο 6: Δικαίωμα Συμμετοχής – Υπεργολαβία 

6.1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να είναι σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του N. 4412/2016 κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης 
Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του N.2716/1999, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 7 του άρθρου 96 του 
N. 4412/2016, όπως ισχύει.  Για τους οικονομικούς φορείς που υποβάλλουν προσφορά υπό τη 
μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ 
έως V. Στην παρούσα σύμβαση τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα είναι αποκλειστικά 
μεταξύ Κοι.Σ.Π.Ε. 
6.2. Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 
α) Η Αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε 
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους 
υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον 
προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει. 
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γ)Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης αυτής που ξεπερνάει το 15% αυτής, τότε ο 
υπεργολάβος πρέπει να είναι και αυτός Κοι.Σ.Π.Ε.)  
 

Άρθρο 7: Λόγοι Αποκλεισμού 

7.1. Οι λόγοι αποκλεισμού περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση 
των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές 
ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν.4412/2016. 
Πιο συγκεκριμένα:  
7.1.1. Αποκλείεται ένας οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης όταν αποδεικνύεται, ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, 
ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους  λόγους που 
περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στην περίπτωση των Κοι.Σ.Π.Ε η 
υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του 
Εποπτικού Συμβουλίου, άρθρο 12 παρ.9 και 10 του N. 2716/99.  
7.1.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας,  

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 73 του N. 4412/2016, όπως ισχύει. 

β) έχει αθετήσει την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο της 
επικουρικής ασφάλισης  σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2β του άρθρου 73 
του N. 4412/2016, όπως ισχύει. 

γ) έχουν επιβληθεί σε βάρος του μέσα σε δύο έτη από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς τελεσίδικες και δεσμευτικές κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 73 του N. 
4412/2016, όπως ισχύει. 

7.1.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:  
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, ή ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβάλω την ακεραιότητα του. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
που αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ ' της παρ. 2 του άρθρου 
68 του ν. 3863/2010 (A' 115), όπως ισχύει. 
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
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μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
7.2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
παραπάνω. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 
 

Άρθρο 8: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

8.1. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες .  
8.2. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
8.3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
8.4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  
8.5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
8.6. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
8.7. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
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 αξιολόγησή της. 
8.8.  Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα υποδείγματα των παραρτημάτων τις παρούσας τα οποία 
υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από το φορέα μέσω του Συστήματος. 
8.9. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, 
ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί 
από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 
των πρωτοτύπων. 

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Άρθρο 9: Κατάρτιση, Περιεχόμενο και Ισχύς Προσφορών 

9.1.Ο ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς που υποβάλλεται από τους προσφέροντες στο 
αντίστοιχο διαγωνισμό περιλαμβάνει τους κάτωθι υποφακέλους με τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται κατωτέρω:  
9.1.1. (Υπο)φάκελος1με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται  

                                            
1
 Κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το 
οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙII).  Αναλυτικά  τα πεδία προς συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς στο 
ΤΕΥΔ είναι τα κάτωθι: 

-Μέρος II Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, όπως έχουν οριστεί στα πεδία του 
ΤΕΥΔ της παρούσας διακήρυξης. 

-Μέρος ΙΙ Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα. 

-Μέρος ΙΙ Δ: Πληροφορίες σχετικά με την υπεργολαβία. Εφόσον ο προσφέρων 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 του ν.4412/2016, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 
ενότητα, υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και όλο το μέρος ΙΙΙ για κάθε 
υπεργολάβο. 

-Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. 

-Μέρος ΙΙΙ Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

-Μέρος ΙΙΙ Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων στον 
τομέα εργατικού δικαίου που προβλέπονται στην παρ. 2γ του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
(πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας). Επίσης λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα, όπως 
έχουν οριστεί στα πεδία του ΤΕΥΔ της παρούσας διακήρυξης. 

-Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις: Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο 
και την /τις υπογραφή/ές.   

Η υπογραφή του ΤΕΥΔ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του 
φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Επισημαίνεται ότι για όλα τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΤΕΥΔ, περί μη αποκλεισμού από τη 
συμμετοχή δυνάμει των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα 
διακήρυξη, ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει τα αποδεικτικά αυτών, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 80 του ν.4412/2016 και στο άρθρο 12 της παρούσης.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 15.1 
και 15.3 του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην 
οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης.  

δ) αναλυτική πρόταση με  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δηλ. τον τρόπο με τον οποίο ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο και θα εξασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Στην τεχνική προσφορά κάθε υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
περιγραφή για τον τρόπο εποπτείας του προσωπικού καθαρισμού, ο έλεγχος ασφαλείας του και 
να παρουσιαστούν τα αναλώσιμα είδη που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. Οι κατ’ ελάχιστον ενότητες που πρέπει να συμπεριληφθούν στην πρόταση του 
υποψήφιου αναδόχου είναι οι ενότητες του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 
9.1.2. (Υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»   
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά και συντάσσεται συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις 
εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.   Στη συνέχεια το σύστημα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το αρχείο. 

Για την κάλυψη των απαιτήσεων της διάταξης του άρθρου 68 του ν.3863/10 όπως ισχύει, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που παρατίθεται στο 
Παράρτημα IΙ της διακήρυξης. Η τιμή που καταχωρήθηκε στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος πρέπει να συμπίπτει με την τιμή που θα συμπληρωθεί στα πεδία με α/α 13 και 14 
του υποδείγματος. Επιπροσθέτως, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει έντυπο στο οποίο να 
καταγράφει αναλυτικά το κόστος παροχής υπηρεσιών ενός εργαζομένου άνω των 25 ετών για 
μία μη εργάσιμη ημέρα και χρονικό διάστημα πέντε (5) ωρών, ήτοι το ύψος των πάσης φύσεως 
νομίμων αποδοχών του καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του. Τέλος, ο 
προσφέρων πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 
εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται μόνο εφόσον τύχει εφαρμογής η 
παρ.2 του άρθρου 21 της παρούσας.  
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
 





14 
 

9.2. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν, ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 15.1 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
Άρθρο 10: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
10.1. Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 28/12/2020 και ώρα 10:00. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Αν η συνεδρίαση της επιτροπής δεν καταστεί δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας, αναβάλλεται για 
την ίδια ώρα την επόμενη εργάσιμη μέρα. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει 
ηλεκτρονικά τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την νέα ημέρα και ώρα. 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
10.2. Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
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αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή2 προς έγκριση. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους 
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 
χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 
αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση. 
10.3. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως 
στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 
10.4. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 
στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών των ως άνω σταδίων. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 14 της παρούσας. 

Άρθρο 11: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (Άρθρα 103, 104 Ν. 
4412/2016)  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 
                                            
2 Μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. 
 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 1  του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 





17 
 

εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

Άρθρο 12: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 
ανάδοχος στην προθεσμία του άρθρου 11 της παρούσας είναι τα εξής: 
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (κατ’ αποκλειστικότητα προμήθεια) 
υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε μέλος 
της. 

1. Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. 
2. Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. από την αρμόδια 

Αρχή(πχ Υπουργείο Υγείας) 
3. Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι το 30% των ενδιαφερομένων εργαζομένων του Κοι. 

Σ.Π.Ε. είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. 
4. Βεβαίωση Εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4430/16. 
5. Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, η οποία να 

σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες καθαρισμού) 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
εκπροσώπους του οικονομικού φορέα) τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 
νόμιμη εκπροσώπηση του Κοι.Σ.Π.Ε. (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα 
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 
 
Γ)Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα μέλη του 
Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, του υποψηφίου Κοι.Σ.Π.Ε. ή της ένωσης αυτών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στα άρθρα 6 και 9  της παρούσας και γίνεται δεκτό εφόσον έχει 
εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
 
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) :  
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό 
δημόσιο, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους 
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
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υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 
ασφάλιση) και είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Τα 
παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του 
άρθρου 8 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. Διευκρινίζεται ότι απαιτούνται 
πιστοποιητικά- ασφαλιστικής ενημερότητας: 

 α)Για φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν. 

 β) Για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) όλων των μελών και του 
προσωπικού. 

 γ)Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες 
(ΙΚΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού 

 δ)Οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ)  και οι συνεταιρισμοί για το προσωπικό που απασχολούν 
ΙΙΙ) Για την περίπτωση γ του άρθρου 7.1.2. πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Ε) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα):  

Ι) Για την περίπτωση α του άρθρου 7.1.3, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού. Η υπεύθυνη 
δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την ανάρτηση της παρούσας και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.  
ΙΙ) για τις καταστάσεις της περίπτωσης β του άρθρου 7.1.3 πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση από 
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 
φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet.  

Επισημαίνεται ότι όλες  οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω γίνονται 
αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Άρθρο 13: Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης (Άρθρο 105 Ν.4412/2016) 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 
έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση 
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης3. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
 

Άρθρο 14: Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

                                            
3
  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά4 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών5 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία άσκησης και εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής 
εφαρμόζονται τα άρθρα 360 και επόμενα του ν.4412/16, όπως ισχύουν και το πδ39/2019. 

Άρθρο 15: Εγγυήσεις  

15.1.  Εγγύηση Συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών του ευρώ, 1.470,43€. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 9 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
15.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο τουλάχιστον μήνες 
από την διάρκεια της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της με την οριστική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης.  

                                            
4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
5  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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15.3. Οι εγγυητικές επιστολές των  ως άνω παραγράφων εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)6, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών7, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
15.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 16: Ματαίωση Διαδικασίας (άρθρο 106 Ν.4412/2016)  

Η Αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία 
απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα 
έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του 
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, δ) αν οι 
οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του 
Ν. 4412/2016, η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- 
εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
 

                                            
6
  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 

7 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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Άρθρο 17: Παρακολούθηση της σύμβασης - Παραλαβή υπηρεσιών  

Αρμόδια οργανική μονάδα για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης ορίζετε το Τμήμα 
Τεχνικής Υποστήριξης. Ο προϊστάμενος του τμήματος αναθέτει σε υπάλληλο του τμήματος την 
παρακολούθηση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης και της συμμόρφωσης του αναδόχου 
με τους όρους της σύμβασης. Ο υπεύθυνος παρακολούθησης δύναται να παρέχει υποδείξεις στον 
άναδοχο και να διατυπώνει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις τις οποίες θέτει υπόψη της επιτροπής 
παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν διαπιστώνει αποκλίσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν 
απαιτείται η σύνταξη εισήγησης προς την επιτροπή παραλαβής για την σύνταξη του μηνιάιου 
προωτοκόλλου. 
Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, με την σύνταξη του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του 
Αναδόχου καταγράφονται καθημερινά σε έντυπο Ημερολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο το 
προσωπικό υπογράφει κατά την προσέλευση και την αποχώρησή του. Η Επιτροπή, εάν δεν 
διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Αν η Επιτροπή 
Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους 
της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ο 
επόπτης του Αναδόχου καταθέτει ενημερωμένο μηνιαίως έντυπο εργασιών.  Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.   
 

Άρθρο 18: Κυρώσεις - Διοικητικές Προσφυγές - Δικαστική επίλυση διαφορών 

18.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή του 
κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον ανάδοχο που 
κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων 
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του 
επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή 
του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
18.2. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 
Αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 
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18.3.Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/20168. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 19: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική 
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες 
αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, 
τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, 
αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε 
υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.  
2. Στην αναθέτουσα αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των 
ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην αναθέτουσα αρχή να καταγγείλει μονομερώς 
τη σύμβαση.  
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους 
ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της 
αναθέτουσας αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
προσωπικού ή των εργασιών του.  
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη, για την επίβλεψη της σύμβασης και 
επικοινωνία με αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε 
αυτήν.  
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.  
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό της των νομίμων αδειών και να καλύπτει 
τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με 
την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της αναθέτουσας αρχής. 
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή πριν από την έναρξη εκτέλεσης 
της σύμβασης  
i) το πρόγραμμα των απασχολουμένων στην καθαριότητα σε εμφανές σημείο του Διοικητηρίου . 
ii) αντίγραφο του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου στο ΣΕΠΕ που αναφέρεται το σύνολο του 
προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, εφόσον φέρει τον αυτόματα 

                                            
8
   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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αποδιδόμενο αριθμό πρωτοκόλλου και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα 
προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον. 
8. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή 
των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, 
στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη 
σύμβαση μεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής. 

Άρθρο 20: Χρηματοδότηση – Πληρωμή - Φόροι – Κρατήσεις 

20.1. Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Αναθέτουσας 
αρχής και βαρύνεται ο ΑΛΕ 2420204001 του οικονομικού έτους 2021. 
20.2 Φόροι – Κρατήσεις 
Η αμοιβή του αναδόχου βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 Κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το 
άρθρο 375 παρ 7 του Ν. 4412/2016,  

 Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, 

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20169 

Επί των εν λόγω κρατήσεων επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί 
του χαρτοσήμου 
Σε κάθε πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 4172/2013).  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα αρχή. 
20.3. Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής με 
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά μετά την κατάρτιση του μηνιαίου πρωτόκολλου οριστικής και 
ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής της Αρχής.. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της 
μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι :  
1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στο τέλος κάθε μήνα  
2. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
3. Αντίγραφο καταβολής των αποδοχών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.  
4. Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα, που 
αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς 
επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών. 
5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης 

                                            
9 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 





25 
 

Άρθρο 21: Τροποποίηση της Σύμβασης κατά τη διάρκεια της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η 
οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 
Ειδικά, η παρούσα σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ως προς το τίμημα και  μόνο ως προς 
το ύψος των νόμιμων αποδοχών του απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών 
εισφορών στην περίπτωση που υπάρξει αναπροσαρμογή στον υπολογισμού του νόμιμου 
κατώτατου μισθού και της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης βάσει της οποίας θα καταθέσει την 
προσφορά του ο Ανάδοχος. 

Άρθρο 22: Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

22.1. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ. 
22.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της 
παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει. 
 
Άρθρο 23: Δημοσιότητα 
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 και στον 
δικτυακό τόπο της Αρχής : www.mathra.gr 
 
         Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ηλεκτρονικά):  
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
5. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

file:///C:/Users/2018/www.mathra.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ι. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  της έδρας της 
Αναθέτουσας αρχής, Διοικητήριο που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. 
Συνολικά το κτίριο αποτελείται από πέντε (5) ορόφους, Ισόγειο, Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος και 
Τέταρτος Όροφος , συνολικής επιφάνειας 8.100 τ.μ. και οι εργασίες καθαριότητας αφορούν σε 
κοινόχρηστους χώρους, ήτοι διάδρομοι, τουαλέτες και κλιμακοστάσια, και γραφεία. Επιπλέον,  
περιλαμβάνονται το αίθριο του Διοικητηρίου συνολικής επιφάνειας 270 τ.μ. , το φυλάκιο της 
αστυνομίας στην πύλη εισόδου συνολικής επιφάνειας 17 τ.μ., ο υπαίθριος χώρος πέριξ του 
κτηρίου, χωρίς τα παρτέρια συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ. Δεν περιλαμβάνονται όλοι οι 
βοηθητικοί χώροι που βρίσκονται εντός και εκτός του κτιρίου.   

ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Καθαρισμός των κάθετων και οριζόντιων επιφανειών, ανοξείδωτων και καθρεπτών, εσωτερικά 
και εξωτερικά  των ανελκυστήρων 

Γενικός καθαρισμός των τουαλετών και ειδικότερα των λεκανών και σκεπασμάτων αυτών, 
νιπτήρων, βρυσών, πλακιδίων, καθρεπτών, δαπέδων, ουρητηρίων, σαπουνοθηκών, 
χαρτοθηκών, πιγκάλ, θυρών και  πόμολων, με απορρυπαντικά και απολυμαντικά, τα οποία θα 
προμηθεύει η αναθέτουσα αρχή και με χρήση χωριστών συσκευών καθαρισμού από αυτές που 
χρησιμοποιούνται για κοινόχρηστους χώρους και γραφεία. 

Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και σαπουνιού στις τουαλέτες τα οποία θα 
προμηθεύει η αναθέτουσα αρχή 

Άδειασμα και καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων και  αντικατάσταση πλαστικής σακούλας 
στις τουαλέτες 

Άδειασμα των κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, γραφεία και στο φυλάκιο της 
αστυνομίας,  αντικατάσταση πλαστικής σακούλας, εφόσον είναι γεμάτη ή έχει λερωθεί 
(εξαιρούνται οι κάδοι ανακύκλωσης) 

Μεταφορά των απορριμμάτων σε καλά δεμένους σάκους στον καθ’ υπόδειξη χώρο. 

Καθαρισμός των γραφείων πρωθυπουργού (203-205), υφυπουργού (229,230,231) με τους 
κοινόχρηστους χώρους τους. 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα και απολύμανση των WC και όλων των 
επιφανειών όπως τουαλέτες, νεροχύτες, πόμολα, καλαθάκια απορριμμάτων  

Τα σημεία που έρχονται σε επαφή τα χέρια καθαρίζονται και απολυμαίνονται με μεγάλη 
συχνότητα πχ. κουμπιά ανελκυστήρων, πόμολα, διακόπτες, χειρολαβές κτλ.  

Προτιμάται η χρήση κοινού (οικιακού) διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, όλες οι δυνητικά 
μολυσμένες επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων) πρέπει να καθαρίζονται 
πρώτα με ουδέτερο απορρυπαντικό και κ`   αλή μηχανική τριβή και στη συνέχεια, αφού 
στεγνώσει η επιφάνεια, να απολυμαίνονται με: φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 
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συγκέντρωσης τουλάχιστον 0.1% [αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) αν χρησιμοποιείται οικιακή 
χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, ισοδύναμο με 1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου] για 
τουλάχιστον 1 min. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται πριν από τη 
χρήση του και να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών. 

Για σημεία όπως ακουστικά τηλεφώνων, τηλεκοντρόλ όπου η χρήση διαλύματος 
υποχλωριώδους νατρίου δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, χρησιμοποιείται αλκοολούχο 
διάλυμα (με αιθυλική αλκοόλη 70%) 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων όλων των κοινοχρήστων χώρων  με χρήση συσκευών 
καθαρισμού διάφορων από αυτές που χρησιμοποιούνται για τις τουαλέτες. 

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα  της κεντρικής εισόδου που περιλαμβάνει εξωτερική μαρμάρινη 
σκάλα. 

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων όλων των γραφείων με χρήση συσκευών καθαρισμού 
διάφορων από αυτές που χρησιμοποιούνται για τις τουαλέτες. Όπου υπάρχουν χαλιά και 
μοκέτες το σκούπισμα θα πρέπει να γίνεται με ηλεκτρική σκούπα. 

Ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των ελεύθερων επιφανειών γραφείων, ραφιών και 
βιβλιοθηκών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού γραφείων (πολυθρόνες, τραπεζάκια κλπ) 
αποκλειστικά με νερό και στεγνό υλικό τύπου  wettex , διάφορο από αυτό που χρησιμοποιείται 
στις τουαλέτες.  

 Κατά περίπτωση μπορεί να ζητείται και δεύτερη φορά την εβδομάδα ή έξτρα εργασίες, 
κατόπιν συνεννόησης της Αναθέτουσας αρχής με τον επόπτη του Αναδόχου εφόσον το 
πρόγραμμα του συνεργείου το επιτρέπει.  

Σκούπισμα δαπέδων σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα και καθαρισμός όλων των  στο φυλάκιο της 
αστυνομίας 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ 

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των κλιμακοστασίων.  

Συγκέντρωση σκουπιδιών και φύλλων από το χώρο υπαίθριας στάθμευσης (όχι τα παρτέρια) με 
ξύλινη σκούπα εξωτερικής σάρωσης. 

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα της εξωτερικής μαρμάρινης σκάλας που βρίσκεται στην 
εμπρόσθια όψη του κτιρίου 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 

Ξεσκόνισμα σωμάτων καλοριφέρ με φτερό σε γραφεία και διαδρόμους 

Καθαρισμός κουπαστής και κιγκλιδωμάτων  κλιμακοστασίου 

Καθαρισμός τζαμιών και πρεβαζιών παραθύρων που βρίσκονται σε γραφεία και κοινόχρηστους 
χώρους καθώς και εσωτερικών θυρών γραφείων 

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα της εξωτερικής μαρμάρινης σκάλας που βρίσκεται στην 
εξωτερική κεντρική αυλόπορτα καθώς και του αίθριου που περικλείεται από το κτίριο.  
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Τυχόν διαφοροποίηση στις αιτούμενες εργασίες μπορεί να ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 
και να συμφωνηθούν με τον επόπτη του Αναδόχου με ανάλογη τροποποίηση του ισχύοντος 
προγράμματος. Εργασίες που θα απαιτούσαν πρόσθετα μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων του 
Αναδόχου δε γίνονται δεκτές. Τροποποίηση στους προς καθαρισμό χώρους είναι εφικτή, μόνο 
εφόσον δε μεταβάλλεται ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων ευθύνης ανά εργαζόμενο του 
Αναδόχου. 

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών η Αναθέτουσα αρχή απαιτεί ελάχιστο ημερήσιο χρόνο 
απασχόλησης σαράντα (40) ωρών και τουλάχιστον 9 άτομα προσωπικό. Η παροχή των υπηρεσιών 
θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερη βάση  από άτομα άνω των 25 ετών στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ 06:30 – 16:30. Ο ανάδοχος θα δώσει την αναλυτική του πρόταση για τον 
αριθμό του προσωπικού σε κάθε χώρο/ ανά βάρδια στην τεχνική του προσφορά. Επιπλέον, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 
παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας με ένα (1) άτομο για πέντε (5) ώρες εργασίας σε μη εργάσιμη 
ημέρα. Ο ανώτατος αριθμός μη εργασίμων ημερών που η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει 
την κατά τα ως άνω παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο ορίζεται σε οκτώ (8). Ο ανάδοχος 
αναλαμβάνει να προβλέψει και αντικαταστάτη του προσωπικού για τις  τακτικές ή έκτακτες 
άδειες του. 

Με την ανάληψη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατάλογο του προσωπικού που θα εργασθεί στην υλοποίηση της σύμβασης, με πλήρη στοιχεία 
αυτών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα της ζητηθεί νομίμως από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού αυτού η εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να ενημερώνει, προηγουμένως, εγγράφως την αναθέτουσα αρχή και να λαμβάνει 
σχετική έγκριση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει προσωπικό που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο 
σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομοθεσίας περί πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου 
(Ν.3850/2010), αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την 
καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, την 
τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης 
αυτής δίνει το δικαίωμα στην αναθέτουσα αρχή για μονομερή καταγγελία της σύμβασης και 
κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου. Ειδικότερα, ο ανάδοχος: 

 θα καταθέσει στην Αναθέτουσα αρχή, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, 
αντίγραφο του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου στο ΣΕΠΕ εφόσον φέρει τον αυτόματα 
αποδιδόμενο αριθμό πρωτοκόλλου και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του 
θα προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον, 

 με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών ο ανάδοχος θα αναρτά το πρόγραμμα των 
απασχολουμένων στην καθαριότητα σε εμφανές σημείο του Διοικητηρίου,  

Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή 
και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 
για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.  

Στην αναθέτουσα αρχή θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε 
άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα 
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απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον 
ανάδοχο.  

Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση εν ισχύ πιστοποιητικού υγείας.  

Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν 
έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την αναθέτουσα αρχή, οι δε μισθοί και 
αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την 
εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο 
μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς 
και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.  

Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου 
προγράμματος η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης 
του αναδόχου ως εκπτώτου.  

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά 
λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους της Αναθέτουσας αρχής.  

Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης 
ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση των 
κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος  

Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του 
Διοικητηρίου, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να 
αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που 
είχε παραληφθεί.  

Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, και ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει  να παρέχει στο προσωπικό του οποιοδήποτε μέσο απαιτείται για τη διασφάλιση 
της υγιεινής και της ασφάλειας του κατά την εκτέλεση των εργασιών (π.χ. γάντια, μάσκες κλπ). 

 

ΙV. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει μηχανές και συσκευές καθαρισμού: 

 σκούπες απλές, σκούπες εξωτερικού χώρου, φαράσια,  

 ηλεκτρική σκούπα,  

 διπλούς τροχήλατους κάδους σφουγγαρίσματος για γραφεία – κοινόχρηστους χώρους και 
διαφορετικούς για τουαλέτες,  

 τηλεσκοπικά κοντάρια καθαρισμού παραθύρων και όποια άλλη συσκευή κρίνει 
απαραίτητη για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας. 

Την περιοδική αντικατάσταση, επισκευή και συντήρησή των ανωτέρω αναλαμβάνει αποκλειστικά 
ο ανάδοχος.  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις υλικών καθαρισμού, που αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου, 
είναι οι εξής: 

 Υγρό απορρυπαντικό δαπέδου, τοίχων, νιπτήρων και ειδών υγιεινής (καθαριστικό γενικής 
χρήσης) 
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 Απολυμαντικό επιφανειών 

 Υγρό καθαριστικό τζαμιών 

 Αφαλατικό επιφανειών 

 Σπογγοπετσέτες τύπου wettex 

 Ξεσκονόπανα διαφορετικού χρώματος για κάθε εργασία (πχ άλλο για λεκάνες και άλλο για 
το νιπτήρα) 

 Σφουγγαρίστρες για γραφεία – κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικές για τουαλέτες, οι 
οποίες πρέπει να είναι απορροφητικές (τύπου wettex) 

 Σάκους απορριμμάτων, σακούλες κάδων απορριμμάτων. 

Οι κάδοι, οι σφουγγαρίστρες και τα πανιά πρέπει να απολυμαίνονται καθημερινά, ενώ οι 
σφουγγαρίστρες και τα πανιά καθαρισμού πρέπει να ανανεώνονται τακτικά  

Στα προϊόντα θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία τους να αναγράφονται 
στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω στοιχεία: 

• Η ονομασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε 
μετρικές μονάδες. 

• Η μορφή του σκευάσματος (π.χ. υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή) και το περιεχόμενο σε βάρος ή 
όγκο. 

• Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής. 

• Ο αριθμός και η ημερομηνία της τελευταίας σε ισχύ άδειας κυκλοφορίας. 

• Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού. 

• Πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες, μέτρα επείγουσας αντιμετώπισης και τηλέφωνα του 
Κέντρου Δηλητηριάσεων. 

Όλα τα είδη που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Επίσης θα καλύπτουν τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 

Η παραγωγή, η σύνθεση και η σήμανσή τους θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις της 
Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και η πώληση αυτών θα επιτρέπεται χωρίς κανένα 
περιορισμό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες 
σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Να είναι εγκεκριμένα από τις 
αρμόδιες αρχές και να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας του κατασκευαστή. 

Τα υλικά καθαριότητας απαιτείται να φέρουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους.  

 Η Αναθέτουσα αρχή θα παρέχει στο προσωπικό του Αναδόχου χαρτί υγείας, 
χειροπετσέτες, κρεμοσάπουνο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α Περιγραφή Ανάλυση 

  Ποσότητες Μονάδα Μέτρησης 

1 Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα 
καθαρισμού 

 Άτομα/ημέρα 

2 Τετραγωνικά Μέτρα ανά άτομο  τ.μ./άτομο 

3 Ημέρες εργασίας για την περίοδο 
παροχής της υπηρεσίας (10 μήνες) 
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εργάσιμες ημέρες 

4 Ημέρες εργασίας σε ημέρα αργίας ενός 
εργαζόμενου για την περίοδο παροχής 
της υπηρεσίας (10 μήνες) 

8 ημέρες αργίας  

5 Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε 
εργάσιμη ημέρα καθαρισμού (ανάλογα 
με τη σύμβαση του) 

 ώρες/ ημέρα 

 

6 Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε 
ημέρα αργίας  

5 ώρες/ ημέρα 

7 Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού 
που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 
αποδοχές (τόσο για την εργασία σε 
εργάσιμες ημέρες όσο και σε αργίες) 
για το σύνολο των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
αντικαταστάτη αδειών, την περίοδο 
παροχής υπηρεσίας (12 μήνες) 

 € 

8 Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση 
τα προϋπολογισθέντα ποσά για το 
σύνολο των εργαζομένων (τόσο για την 
εργασία σε εργάσιμες ημέρες όσο και 
σε αργίες) συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους αντικαταστάτη αδειών, την 
περίοδο παροχής υπηρεσίας (12 μήνες) 

 € 

9 Κόστος Συσκευών και Αναλωσίμων  € 

10 Εργολαβικό Κέρδος  € 

11 Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών  € 

12 Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεις 

 € 

13 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 € 

14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 Ευρώ 
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15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 € 

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  

 Ευρώ 

17 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 120 ημέρες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ................. 

Ημερομηνία, ...................................... 

Υπογραφή 
Σφραγίδα 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)  

 

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 
οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί 
ποινή απόρριψης της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους 
φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης Νομοθεσίας. 

2. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και η 
αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.  

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

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

5.  Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο οικονομικής προσφοράς αντίγραφο της 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι στην σύμβαση 

6. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται 
να παρέχουν αυτά εντός των προθεσμίων που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  

7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη/σύμβαση είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις 
τυχόν αλλαγές άμεσα. 

 8. Το εργολαβικό κέρδος δεν θα μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 
λόγω οποιασδήποτε μείωσης άλλων λειτουργικών εξόδων όπως για παράδειγμα του 
μισθολογικού κόστους. Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται περικοπή στην αμοιβή του αναδόχου 
ίση με την ανωτέρω μείωση. 

9. Υπενθυμίζεται ότι επιπροσθέτως, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει έντυπο στο οποίο να 
καταγράφει αναλυτικά το κόστος παροχής υπηρεσιών ενός εργαζομένου άνω των 25 ετών για 
μία μη εργάσιμη ημέρα και χρονικό διάστημα πέντε (5) ωρών, ήτοι το ύψος των πάσης φύσεως 
νομίμων αποδοχών του καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  ΤΕΥΔ  

 

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 αρχήi  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: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ( ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) 

- Κωδικός  Αναθέτουσας αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ54123 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ν. Κυματής, Β. Σκεύη 

- Τηλέφωνο: 2310379046, 2310379229 

- Ηλ. ταχυδρομείο: symvaseis@mathra.gr  

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Διοικητηρίου, που βρίσκεται επί 
της οδού Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη με δικαίωμα συμμετοχής κατ’ 
αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του ν.2716/99 δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν.4412/2016 » 90910000-9 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 100025896 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει):…. 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:symvaseis@mathra.gr
http://www.mathra.gr/




35 
 

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 
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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 
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:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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(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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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).  





40 
 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiii· 

6. 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 
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]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

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; Διευκρινίστε: 

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 ;xxii 

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): xxiii 
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[……][……][……] 

2) Στον οικονομικό φορέα έχουν 
επιβληθεί, οι κυρώσεις των περιπτώσεων 
α και β με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς :  

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» 
ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,  

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία,  

 

 

 

 

 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι  

 

 

 

 

 

 

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiv; 

[] 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 
καταστάσειςxxv : 

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 συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσειςxxvi  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

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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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IΙΙ  ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxviii, 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 δωρεάνxxix. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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. 
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vii

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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xx

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

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

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii
 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  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxix
 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.  




