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Θέμα: ∆ιενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού  για το έργο: «Υπηρεσίες καθαριότητας 
των γραφείων που στεγάζεται η ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

β. Το άρθρο 48 του ν 4314/2014 (Α 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 
Β)…και άλλες διατάξεις» 

γ. Του N. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α 147) «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

δ. Του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

ε.  Του Ν. 4019 (Α’ 216) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις και λοιπές 
διατάξεις.  

στ. Του Ν. 4430/2016 (Α’ 2005) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των 
φορέων της και άλλες διατάξεις.  

ζ. Το άρθρο 4 του Π∆ 118/2001 ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007 Κανονισμός Προμηθειών 
∆ημοσίου (ΚΠ∆)  

η. Του Π.∆ 39/2017 (ΦΕΚ Α΄64/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών 
προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών»   

θ. Της με αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
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του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

ι. Της με αρ. 56902/215/2-6-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1924) του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”, 

2. Την με αριθμό C(2014) 10162 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 
2014GR16M2OP001). 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης ∆εκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

4. Το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

5. Την με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β’ 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Τροποποίηση της με αριθμό 
67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και 
κατάργηση της  αριθ. 1121/408∆/Φ03/2012 (Β’ 655)  κοινής υπουργικής απόφασης»” (Β’ 
1248). 

6. Το Π∆ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) περί «Ανασύσταση και μετονομασία … 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

7. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β’3722), όπως 
τροποποιήθηκε με την με αρ. Υ226/28-12-2016 απόφαση του πρωθυπουργού. 

8. Την ανάγκη διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του 
έργου: «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων που στεγάζεται η ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ». 

9. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(150.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα βαρύνει το έργο με τίτλο: 
«Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ», που εκτελεί η ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ και το οποίο 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», με κωδ. Π∆Ε 2016ΣΕ11910001 και κωδικό ΟΠΣ: 5000270 το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: 
«Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων που στεγάζεται η ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ». 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής. 
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CPV 90919200-4: Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων (Office cleaning services). 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρία (3) έτη. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα 
προαίρεσης, ήτοι παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μέχρι τρία επιπλέον έτη, με τους 
ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και μέχρι του αρχικά συμβασιοποιηθέντος τιμήματος. 

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο 
Τεύχος ∆ιακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου: 
«Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ», κωδικός Π∆Ε: 2016ΣΕ11910001 (Κωδ ΟΠΣ: 
5000270) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
Η ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 

31/10/2017 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  6/12/2017 

 

Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού περιγράφονται στο Τεύχος ∆ιακήρυξης (2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ). 

∆ικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
Ν.4412/2016 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) έχουν:  

(α) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 
(Α΄ 96),  

(β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και  

(γ) κάθε άλλος οικονομικός φορέας που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού 
του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι 
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και  

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής όπως αυτής περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr. 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί: 

1. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ),  

2. στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, και 

3. στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.antagonistikotita.gr. 

Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης: 

1. θα δημοσιευθεί στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης,  

2. θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΗΧΩ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) 

3. θα  αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ).  

 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης  

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Χαρίτσης 
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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  "Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"  

Ταχυδρομική διεύθυνση  Μεσογείων 56 

Πόλη  Αθήνα  

Ταχυδρομικός Κωδικός  115 27 

Χώρα  Ελλάδα  

Κωδικός ΝUTS  GR300 

Τηλέφωνο  +30 2131503761 

Φαξ  +30 2107473666 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   poligrig@mou.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  Γρηγορίου Πολυξένη 

Γενική  Διεύθυνση  στο  διαδίκτυο 
(URL) 

www.antagonistikotita.gr  

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α)  Τα  έγγραφα  της σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση &  δωρεάν 

ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL):  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση  και 
επιπροσθέτως στην www.antagonistikotita.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας ‐ Χρηματοδότηση 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  το  Υπουργείο  Οικονομίας  και 
Ανάπτυξης , Κωδ. ΣΑΕ1191.  
Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ11910001). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 7  της Πράξης: «Υποστήριξη  της  λειτουργίας  της 
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000270 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία 2014‐2020»  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014‐2020» με βάση 
την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 117/28/13‐1‐2016 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Τομεακών  ΕΠ  ΕΤΠΑ  και  ΤΑ  και  έχει  λάβει  κωδικό  MIS  5000270.  Η  παρούσα  σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  παροχή  υπηρεσιών  καθαρισμού  γραφείων,  που 
στεγάζονται στο κτίριο της οδού Μεσογείων 56, Αθήνα, εμβαδού περίπου 2.300 m2, χώροι 
γραφείων (ισόγειο έως 6ο όροφο), καθώς και εξωτερικών χώρων‐βεράντες. Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
90919200 ‐4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων.  
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας διακήρυξης.  
 
Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρία (3) έτη. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(150.000€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι παράτασης της διάρκειας της 
σύμβασης μέχρι τρία επιπλέον έτη, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και μέχρι 
του αρχικά συμβασιοποιηθέντος τιμήματος. 
 

1.4 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 

1.5 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
− Του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
− Του  ν.  4314/2014  (Α'  265)  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή 

αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου 
της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν. 
3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση, 
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο 
2007 ‐2013», 

− Του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− 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», 

− Του ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
− Του  άρθρου  68  “Συμβάσεις  εργολαβίας  εταιρειών  παροχής  υπηρεσιών”  του  ν. 

3863/2010  (Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις,  ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις» 

− Του  Π.Δ.  116/2014  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας» 
(ΦΕΚ Α’ 185). 

− Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων. 
− Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών. 
− Της υπ’ αριθμ.  Υ197/16.11.2016 Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β’3722). 
− Του  άρθρου  26  του  ν.  4024/2011  (Α  226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
− Του ν. 4013/2011  (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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− Του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση 
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

− Το άρθρο 4 του ΠΔ 118/2001 ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
(ΚΠΔ) 

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

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
− Του  Π.Δ  39/2017  (ΦΕΚ  Α΄64/4‐5‐2017)  «Κανονισμός  εξέτασης  προδικαστικών 

προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών» 
− Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
− Της με αρ. 57654/23‐5‐2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) του Υπουργού Οικονομίας 

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

− Της  με  αρ.  56902/215/2‐6‐2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β'  1924)  του  Υπουργού 
Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, 

− Το  υπ'  αριθμ.  96797/15.12.2015  έγγραφο  του  Γ.Γ.  Υπουργείου  Υγείας  με  θέμα: 
«Δημόσιες  Συμβάσεις  κατ'  αποκλειστικότητα  σε  Κοινωνικούς  Συνεταιρισμούς 
Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν.2716/1999», 

− Του  Ν.  4019  (Α’  216)  «Κοινωνική  Οικονομία  και  Κοινωνικές  Επιχειρήσεις  και  λοιπές 
διατάξεις.  

− Του  Ν.  4430/2016  (Α’  2005)  Κοινωνική  και  Αλληλέγγυα  Οικονομία  και  ανάπτυξη  των 
φορέων της και άλλες διατάξεις. 

− 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. 
 

1.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  η  6η  Δεκεμβρίου  2017  και 
ώρα 12:00, δεδομένης της χρήσης του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  
Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
 

1.7 Δημοσιότητα 
1.7.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
31/10/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
1.7.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  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. 
Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  στο  τεύχος  Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
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Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  απεστάλη  για  δημοσίευση  και  στον 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως εξής:  

‐ Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
‐ Εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

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 καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της αναθέτουσας αρχής,  στη 
διεύθυνση (URL): www.antagonistikotita.gr.  
 
1.7.3 Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
1.8 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
τις διατάξεις  της περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή 
διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 
λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την 
εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που 
ενεργούν εντός  των ορίων  της  ευθύνης και  της αρμοδιότητάς  τους β)  δεν θα ενεργήσουν 
αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών  που  έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
α)η  με  Α.Π.  5531/1370Γ/Γ02/31.10.2017  Προκήρυξη  της  Σύμβασης,  όπως  αυτή  έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
β)  Η  παρούσα  διακήρυξη  με  τα  παραρτήματά  της,  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος 
αυτής. 
γ)  Το  προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  1  και  3  του  ν.  4412/2016  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
δ) Η Σύμβαση  
ε)  Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  που θα παρασχεθούν από  την 
αναθέτουσα αρχή 
 
2.1.2 Σειρά ισχύος 
Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  με  βάση  τα  οποία  θα  γίνει  η  ανάθεση  ή/και  η  εκτέλεση  της 
σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι 
σειρά ισχύος: 
1. Η Σύμβαση  
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 
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3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή 

4. Η προσφορά του αναδόχου. 
 
2.1.3 Επικοινωνία ‐ Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της 
σύμβασης,  καθώς  και  όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω 
συστήματος. 
 
2.1.4 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 
(10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  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  –  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  ψηφιακά  υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών, 
ούτως  ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν  να  λάβουν  γνώση 
όλων  των  αναγκαίων  πληροφοριών  για  την  κατάρτιση  των  προσφορών  στις  ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α)  όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) 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 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. 
 
2.1.5 Γλώσσα 
Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  έχουν  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα.  Σε  περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες  γλώσσες,  επικρατεί  η  ελληνική  έκδοση.  Τυχόν  ενστάσεις  ή  προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα 
σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη 
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην 
ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα 
που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα  κατατεθούν  από  τους 
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση 
των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από  το  αρμόδιο  προξενείο,  είτε  από  δικηγόρο  κατά  την  έννοια  των  άρθρων  454  του 
Κ.Πολ.Δ.  και  53  του  Κώδικα  περί  Δικηγόρων,  είτε  από  ορκωτό  μεταφραστή  της  χώρας 
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προέλευσης,  αν  υφίσταται  στη  χώρα  αυτή  τέτοια  υπηρεσία.  Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η 
κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή 
Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με  την σφραγίδα  ‘’Apostile”  σύμφωνα με  την συνθήκη  της Χάγης 
της 05‐10‐61.  Η  επικύρωση αυτή πρέπει  να  έχει  γίνει  από δικηγόρο  κατά  την  έννοια  των 
άρθρων  454  του  Κ.Π.Δ.  και  53  του  Κώδικα  περί  Δικηγόρων.  Ενημερωτικά  και  τεχνικά 
φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  ‐εταιρικά  ή  μη‐  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο  μπορούν  να 
υποβάλλονται  στην  αγγλική  γλώσσα,  χωρίς  να  συνοδεύονται  από  μετάφραση  στην 
ελληνική. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.6 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 «Εγγύηση Συμμετοχής» και 4.1. «Εγγύηση 
Καλής Εκτέλεσης» εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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.Σ.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 παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
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.  
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής ‐ Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  
Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
Ν.4412/2016  (συμβάσεις  ανατιθέμενες  κατ’  αποκλειστικότητα  –  άρθρο  20  της  Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) έχουν:  
(α) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 
96),  
(β)  Κοινωνικές  Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις  Ένταξης  της  περίπτωσης  α΄  της  παρ.  2  του 
άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και  
(γ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, 
την  επαγγελματική  και  κοινωνική  ένταξη  ατόμων  με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων 
προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι 
με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.  
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800€).  
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 της παραγράφου 2.3.4 «Χρόνος ισχύος των προσφορών» 
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 μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων  ή  την  έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και  
 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια  ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που  αναφέρονται  στα 
άρθρα  73  έως  78  του  Ν.  4412/2016,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  στα 
έγγραφα  της  σύμβασης  δικαιολογητικά  ή  δεν  προσέλθει  εγκαίρως  για  υπογραφή  της 
σύμβασης. 
 
2.2.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής ‐ Λόγοι αποκλεισμού 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016) εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 
Α.  Έχει  εκδοθεί  εις  βάρος  τους  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους 
ακόλουθους λόγους:  

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης‐
πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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 δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της 
διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των 
κρατών‐μελών  της  Ένωσης  (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),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του 
οικονομικού φορέα,  

 απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των 
οικονομικών συμφερόντων  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  (ΕΕ C 316  της 27.11.1995,  σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης‐πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

 νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της 5ης 
Απριλίου 2011,  για  την πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας ανθρώπων  και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης‐
πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Σημείωση: Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του 
οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό. 
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως: 
(α)  τις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών 
(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, 
(β) τις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
(γ)  σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  η  υποχρέωση  των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Στις  περιπτώσεις  των  φορέων  που  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στον  παρόντα 
διαγωνισμό,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 20  Ν.4412/2016,  η  υποχρέωση  του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή της Διοικούσας Επιτροπής ή αντίστοιχου διοικητικού Οργάνου. 
 
Οικονομικός  φορέας,  στο  πρόσωπο  του  οποίου  συντρέχει  λόγος  αποκλεισμού  της 
παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο 
σχετικός  λόγος  αποκλεισμού.  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός 
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φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα  μέτρα  που 
λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον  οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από 
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 
κάνει  χρήση  της  ανωτέρω  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο  του  αποκλεισμού  που  ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016.  
 
Β.  Έχει  αθετήσει  ο  οικονομικός φορέας  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην  καταβολή 
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  (τόσο  της  κύριας  όσο  και  της  επικουρικής 
ασφάλισης),  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στην  παρ.  2  του  άρθρου  73  του 
Ν.4412/2016,  όπως  αποτυπώνονται  στο  αντίστοιχο  μέρους  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου 
Έγγραφου Σύμβασης [ΕΕΕΣ].  
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
Επίσης,  δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων,  όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την  παρούσα 
περίπτωση, 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 
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς.  
 
Γ. 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  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,  
 
Δ. Έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 
παρ. 2  και 5  του άρθρου 18  του Ν.4412/2016, σύμφωνα με  τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
 
Ε.  Έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την 
ακεραιότητά  του,  για  το  οποίο  του  επιβλήθηκε  ποινή  που  του  στερεί  το  δικαίωμα 
συμμετοχής  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δημοσίων  έργων  και  καταλαμβάνει  τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  
Ειδικά  για  τις  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή/  και  φύλαξης  ως  σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται,  ιδίως, οι  λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ 
της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.  
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Ε.  Ειδικά  για  την  απόδειξη  του  δικαιώματος  συμμετοχής  (κατ’  αποκλειστικότητα)  των 
δικαιούμενων  συμμετοχής  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου  20  Ν.4412/2016  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  τα  οποία  θα  αναφέρονται  στο 
ΜΕΡΟΣ  III  του Ευρωπαϊκού Ενιαίου  Έγγραφου Σύμβασης  [ΕΕΕΣ]  και  στην παράγραφο 3.2. 
«Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ‐ Δικαιολογητικά κατακύρωσης». Ο 
προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
 
2.2.4 Ενώσεις Οικονομικών Φορέων  
α)  Οι  ενώσεις  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να 
υποβάλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  
β) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται  έναντι  της Αρχής αλληλέγγυα και  εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση ανάθεσης  της 
σύμβασης  στην  ένωση,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι  πλήρους  εκτέλεσης  της 
σύμβασης.  
γ) Στην παρούσα σύμβαση, τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά 
όλα τα μέλη αυτών να εντάσσονται στους φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 
παρόντα διαγωνισμό.  
 
2.2.5 Υπεργολαβία  
α)  Η  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 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
β) Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό 
μορφή  υπεργολαβίας  ποσοστό  της  σύμβασης  που  ξεπερνάει  το  30%  της  συνολικής  της 
αξίας,  τότε  υποβάλλεται  μαζί  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  του 
συμμετέχοντα  οικονομικού  φορέα  και  χωριστό  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ)  εκ  μέρους  του/των  υπεργολάβου/ων.  Επισημαίνεται  πως  όταν  από  την  ως  άνω 
επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού,  τότε  η Αρχή απαιτεί  από  τον 
προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.  
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης, τότε ο υπεργολάβος πρέπει να ανήκει κι 
αυτός στους δικαιούμενους συμμετοχής σύμφωνα με την ενότητα 2.2.1. της παρούσας.  
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία 
σύναψης  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων 
τριών  (3)  ετών  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  της  πρότασης,  να  έχουν  υλοποιήσει 
τουλάχιστον  μια  (1)  σύμβαση  παροχής  υπηρεσιών  καθαριότητας,  ανεξαρτήτως  ύψους 
συμβατικού τιμήματος.  
Στην  περίπτωση  Ένωσης  Οικονομικών  Φορέων  η  ανωτέρω  απαίτηση  θα  πρέπει  να 
καλύπτεται υποχρεωτικά από κάθε μέλος αυτής.  
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2.2.7 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια‐ Δεν απαιτείται 
 
2.2.8 Αποδεικτικά μέσα 
 Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις 
συμμετοχής  τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως 2.2.7,  κρίνονται  κατά  την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.  
Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα 
αποδεικτικά  στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να 
λαμβάνει  τα  πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε 
εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  ‐  μέλος  της  Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται 
δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  
Η  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται  στο  Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  (ΕΕΕΣ). Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 
δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα 
ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
 

2.3 Κατάρτιση ‐ Περιεχόμενο Προσφορών. 
 
2.3.1 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
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 στο ν.4412/2016  ,  ιδίως άρθρα 36 και 
37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215/2‐6‐2017  (Β'  1924)  “Τεχνικές 
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ‐  Διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 
παρ. 1.2 έως 1.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 56902/215/2‐6‐2017 (Β' 1924) “Τεχνικές 
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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. 
 
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. 
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(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  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, 
υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά 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  μονάδας,  τις  προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  προσφορά 
συμπληρώνοντας  τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην 
συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  τα  οποία  υπογράφονται 
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 
(το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  το 
σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 
 
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  ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, 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.  
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  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  δικαιολογητικά  είναι  η  εγγυητική  επιστολή 
συμμετοχής και τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και 
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο. Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή 
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών  σύμφωνα  με 
την παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 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. 
 
2.3.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής ‐ Τεχνική Προσφορά»  
Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 
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Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
 
1. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3  του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 
με  τις  συνέπειες  του Ν. 1599/1986.  Ως  προκαταρκτική απόδειξη  προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι οι 
συμμετέχοντες  οικονομικοί φορείς  α)  δεν  βρίσκονται  σε  μία από  τις  καταστάσεις  της 
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν το κριτήριο επιλογής της παραγράφου 2.2.4. Το ΕΕΕΣ 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού 
(ΕΕ)  2016/7  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.  
 
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το 
ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Στις  περιπτώσεις  όπου  περισσότερα  από  ένα  άτομα  είναι  μέλη  του  διοικητικού, 
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία 
εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  τότε  όλα  τα  παραπάνω 
πρόσωπα  θα  πρέπει  να  υπογράψουν  το  ίδιο  ΕΕΕΣ.  Ειδικά  για  τους  συμμετέχοντες 
οικονομικούς  φορείς  που  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στον  παρόντα  διαγωνισμό, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  Ν.4412/2016,  η  υποχρέωση  του 
συγκεκριμένου  εδαφίου  αφορά  κατ’  ελάχιστον  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της Διοικούσας Επιτροπής ή αντίστοιχου διοικητικού Οργάνου. 
 

2. Εγγυητική  Συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  2.2.2.  Η  εγγυητική 
επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

3. Πιστοποιητικό ορθής εκτέλεσης ή βεβαίωση, εκδιδόμενη από τους Φορείς προς τους 
οποίους  έχουν  παρασχεθεί  οι  υπηρεσίες  αυτές  για  την  τεκμηρίωση  της  υλοποίησης 
μιας (1) τουλάχιστον σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κατά τα τελευταία 
τρία  (3)  έτη.  Το  συγκεκριμένο  δικαιολογητικό  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 
Β. Τεχνική Προσφορά: 
Ο φάκελος Τεχνική Προσφορά περιέχει: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4  του άρθρου 8  του Ν. 1599/1986  του προσφέροντος στην 
οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους της υπό ανάθεσης σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της 
παρούσας. 
 
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι ως 
ανάδοχος:  
α) με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραμμα των απασχολουμένων 
στην καθαριότητα σε εμφανές σημείο των γραφείων της Αναθέτουσας Αρχής 
β)  θα  καταθέσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  το  αργότερο  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης, 
αντίγραφο  του  θεωρημένου  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Απασχόλησης 
(Σ.ΕΠ.Ε)  προγράμματος  εργασίας  των  απασχολουμένων  του  και  δεσμεύεται  ότι  σε 
περίπτωση τροποποίησής του θα προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον. 
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γ) με την έκδοση του τιμολογίου παροχή υπηρεσιών του μήνα, θα προσκομίζει αντίγραφο 
της  Αναλυτικής  Περιοδικής  Δήλωσης  (ΑΠΔ)  του    ΕΦΚΑ    του  προηγούμενου  μήνα,  που 
αφορά τους απασχολούμενους υπαλλήλους στην παρούσα σύμβαση καθαρισμού. 
 
2.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 
1.  Ο  φάκελος  της  οικονομικής  προσφοράς  θα  περιέχει  το  έντυπο  της  οικονομικής 
προσφοράς  (περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης) συμπληρωμένο 
(η τιμή σε ευρώ) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ ‐ους εκπρόσωπο/ ‐ους 
του οικονομικού φορέα.  Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται  κατά περίπτωση από  τον 
νόμιμο/ ‐ους εκπρόσωπο/ ‐ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από 
όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 
 
2.  Οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  υποχρεούνται,  με  ποινή  αποκλεισμού,  να 
εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία  (άρθρο 68 
παρ. 1 Ν. 3863/2010): 
α) τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην σύμβαση 
β) τις ημέρες και ώρες εργασίας 
γ) τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 
δ) το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 
αυτών των εργαζομένων 
ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 
στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, για τον καθαρισμό χώρων 
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής 
των  υπηρεσιών  τους,  των  αναλώσιμων,  του  εργολαβικού  τους  κέρδους  και  των  νόμιμων 
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
 
3. Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) θα δοθεί με μια και 
μοναδική  τιμή  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ  της  διακήρυξης  και  των 
αναφερομένων  στην  παρούσα παράγραφο.  Στην  τιμή  θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ 
τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  εκτός  του  αναλογούντα  ΦΠΑ  για  τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες καθαρισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από 
την παρούσα διακήρυξη και για το ζητούμενο χρονικό διάστημα. 
Οι  προσφέροντας  υποβάλλουν  υποχρεωτικά  συμπληρωμένο,  το  σύνολο  των  πεδίων,  το 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα  στο  άρθρο  68  του  Ν.  3863/2010,  από  τον  οποίο  προκύπτει  το  συνολικό 
κόστος  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  άνευ  ΦΠΑ  και  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.  Η 
προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και δικαιολογεί πλήρως το προφερόμενο αντάλλαγμα. 
Το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών καθαρισμού, είναι το ποσό που έχει 
συμπληρωθεί  στο  πεδίο  με  α/α 12: «ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΕΥ ΦΠΑ  (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)»  και 
στο  πεδίο  με  α/α  13:  «ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ  (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)»  του  ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας διακήρυξης. 
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. 
 
4. Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται η προσφορά: 
α)  στην  οποία  δεν  συμπληρώνεται  έστω  και  ένα  πεδίο  του  ΕΝΤΥΠΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
β)  στην  οποία  δεν  συμπληρωθούν  αριθμητικώς  και  ολογράφως  τα  πεδία  με  α/α  12: 
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και με α/α 13: «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» αντιστοίχως του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) των πεδίων με α/α 12 
και 13 του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
δ)  Επιτρέπονται  μέχρι  δύο  δεκαδικά  ψηφία  στις  αναγραφόμενες  τιμές  του  ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
Στην περίπτωση που παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
ή  υπολογιστικά  σφάλματα  η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  καλέσει  εγγράφως  τους 
προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
 
2.3.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για 
διάστημα  δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στο άρθρο 72  παρ. 1  α  του  ν. 4412/2016  και  την 
παράγραφο  2.2.2.  «Εγγύηση  Συμμετοχής»  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. 
 
2.3.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
1. η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, 
2. έχει  περιέλθει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  σε  έντυπη  μορφή  (χωρίς  να  έχει 

πραγματοποιηθεί  κατάθεση  ηλεκτρονικής  προσφοράς  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Στην  περίπτωση 
αυτή οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους, 

3. τα  απαιτούμενα  από  την  παρούσα  διακήρυξη  για  προσκόμιση  σε  έντυπη  μορφή 
στοιχεία  υποβάλλονται  ή  περιέρχονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  μετά  το  πέρας  της 
καθοριζόμενης προθεσμίας, 

4. η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν  έχουν αποκατασταθεί  κατά  την αποσαφήνιση  και  την συμπλήρωσή  της σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

5. για  την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει  τις απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός  της 
προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα 
αρχή  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσας  και  το  άρθρο  102  του  ν. 
4412/2016, 

6. η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
7. η οποία είναι υπό αίρεση, 
8. η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
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9. η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας  Αρχής  (Επιτροπή  Αποσφράγισης  και  Αξιολόγησης  Προσφορών),  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», πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 
και ώρα 12:00. 

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

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο  στάδιο  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα 
δικαιολογητικά  τους,  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. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών  δικαιολογητικά/Τεχνική  Προσφορά  δηλ.  τα  στοιχεία  του  (υπό)  φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής‐Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων 
της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  των  τεχνικών  προσφορών  με  βάση  το  κριτήριο 
ανάθεσης  των  εγγράφων  της  σύμβασης.  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών 
καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση.  Για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο α’ οι φάκελοι  της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή 
μέχρι  την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010. 
γ) Η Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 
αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  με  βάση  το  οριζόμενο  με  την 
παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
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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.  
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 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών και παρουσία 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες  μέσω  του 
ΕΣΗΔΗΣ.  
Κατά  των  ανωτέρω  αποφάσεων  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή  σύμφωνα  με  την  οικεία 
παράγραφο της παρούσας.  
 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  ‐  Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 
20  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1  του ν. 4250/2014  (Α΄ 
74) όλων των δικαιολογητικών, ήτοι:  

I. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από 
αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  της  χώρας  εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για 
κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  σημείου  Α  της  ενότητας  2.2.3.  «Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής ‐ Λόγοι αποκλεισμού» της παρούσας διακήρυξης.  

II. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις 
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

III. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  ή  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  ή  ειδικής 
εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης,  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή 
αναστολής  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  ή  οποιασδήποτε  ανάλογης 
κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόμου.  

Σημείωση:  Αν  το  κράτος‐μέλος  ή  η  εν  λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή 
πιστοποιητικό  ή  όπου  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις 
περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  Α,  Β  και  Γ  της  ενότητας  2.2.3. 
«Προϋποθέσεις Συμμετοχής ‐ Λόγοι αποκλεισμού», το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να  αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  ‐  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν 
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους ‐ μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
IV. Για  την  περίπτωση  Δ  του  άρθρου  2.2.3.  «Προϋποθέσεις  Συμμετοχής  ‐  Λόγοι 

αποκλεισμού»,  ήτοι  για  τη  μη  αθέτηση  των  ισχυουσών  υποχρεώσεων  που 
προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
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αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού 
της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην ενότητα 2.2.3. 
«Προϋποθέσεις Συμμετοχής ‐ Λόγοι αποκλεισμού» λόγοι αποκλεισμού.  

V. Για  την  περίπτωση  Ε  του  άρθρου  του  άρθρου  του  άρθρου  2.2.3.  «Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής  ‐ Λόγοι αποκλεισμού», ήτοι για τη μη υπαγωγή στις περιπτώσεις που 
προβλέπει  το  άρθρο  68  παρ  2γ  του  Ν.  3863/2010  (Α 115),  για  μεν  την 
υποπερίπτωση αα)  πιστοποιητικό  του «Μητρώου Παραβατών  Εταιρειών Παροχής 
Υπηρεσιών  Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης»  που  τηρείται  στη  Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, και για το 
χρονικό  διάστημα  που  δεν  καλύπτεται  από  το  «Μητρώο  Παραβατών  Εταιρειών 
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού  προσκομίζουν  υποχρεωτικά  ένορκη  βεβαίωση  του  νομίμου 
εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου,  περί μη επιβολής σε βάρος  τους 
πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» 
ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  για  δε  τις  υποπεριπτώσεις  ββ)  και  γγ)  ένορκη 
βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών, ως άνω υποπερίπτωση αα). 
 

VI. Για τα όσα δηλώθηκαν στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης 
[ΕΕΕΣ] (κατ’ αποκλειστικότητα προμήθεια), υποβάλλεται: 1. Καταστατικό του φορέα 
σε  ευκρινές  φωτοαντίγραφο  από  το  τηρούμενο  καταστατικό  στο  αρμόδιο 
Ειρηνοδικείο,  2.  Έγκριση  σκοπιμότητας  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  του  από 
Δημόσια Αρχή ή και έκδοση βεβαίωσης Εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής 
Οικονομίας  ή  οποιοδήποτε  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο,  3.  Βεβαίωση  από  Δημόσια 
Αρχή ότι περισσότεροι από το 30%  των ενδιαφερόμενων εργαζομένων του φορέα 
ανήκουν  σε  ευάλωτες  ομάδες  πληθυσμού,  4.  Βεβαίωση  από  αρμόδια  ΔΟΥ  για 
έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, η οποία να σχετίζεται με το αντικείμενο 
της  παρούσας  σύμβασης  (υπηρεσίες  καθαρισμού).  Τα  παρόντα  δικαιολογητικά 
υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση 
που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.  

 
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. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 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 μετά  την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά  τον έλεγχο  των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να  τα προσκομίσει ή  να  τα συμπληρώσει 
εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης,  μέσω  του  Συστήματος, 
ειδοποίησής  του.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  αιτιολογημένα  να  παρατείνει  την  ως  άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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: 
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i)  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 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  την ενότητα 2.2.3. 
«Προϋποθέσεις Συμμετοχής ‐ Λόγοι αποκλεισμού» της παρούσας.  
Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για 
μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 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  κατακύρωσης  (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  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 εκπτώτου.  
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.3 Κατακύρωση ‐ σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά,  σύμφωνα με  το άρθρο 100  του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α)  άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  της  παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  προσκομίζοντας 
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καθώς  και  επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης 
(εφόσον υφίσταται αλλαγή). 
Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του 
συμφωνητικού  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  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  η  κατακύρωση,  με  την  ίδια  διαδικασία, 
γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά.  
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές ‐ Προσωρινή Δικαστική Προστασία  
Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη 
σύμβαση  και  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημιά  από  πράξη  ή  παράλειψη  της 
αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να προσφύγει   
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα άρθρα   345 έως 
374 του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία  ανάθεσης,  για  τους  λόγους  και  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  106  του  ν. 
4412/2016,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να  αποφασίσει  την  επανάληψή  της  από  το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
 

4   ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
4.1 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.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.6. «Εγγυήσεις» στοιχεία της παρούσας και 
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016.  
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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με την ενότητα 1.3. 
«Συνοπτική  Περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης»,  ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να  καταθέσει πριν  την υπογραφή  της  νέας σύμβασης,  νέα 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αξίας  της  νέας  σύμβασης  (παράτασης)  εκτός ΦΠΑ.  Το  αυτό  απαιτείται  και  σε  περίπτωση 
τροποποίησης  της σύμβασης κατά  το άρθρο 132  του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση  της  συμβατικής  αξίας.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση 
παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  όπως  αυτή  ειδικότερα  ορίζει.  Η  εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του  συνόλου  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  σύμβασης  σε 
ένωση  (κοινοπραξία),  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται  έναντι  της  Αρχής  αλληλέγγυα  και  εις 
ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

4.2 Υποχρεώσεις Αναδόχου 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις 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 
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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 της παρέχεται το δικαίωμα 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  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 οποίο και 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, 
αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για 
την  εκπλήρωση  των  αναλαμβανομένων  με  την  παρούσα  υποχρεώσεών  του  έναντι 
Αναθέτουσας Αρχής. 
7.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τον  ανάδοχο,  οποιαδήποτε 
στιγμή  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  να  προσκομίζει  και  όσα  ή  όποια  πιστοποιητικά 
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση 
αυτής και τα οποία ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  της παρούσας διακήρυξης.  
8.  Τα  μέρη  διατηρούν  το  δικαίωμα  όπως  προβούν  στην  από  κοινού  πρόωρη  λύση  της 
σύμβασης  αζημίως,  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  Αναθέτουσα  Αρχή,  κατόπιν  της 
ημερομηνίας λύσης της μισθώσεως των παρόντων γραφείων της μεταφερθεί σε κτίριο με 
χαρακτηριστικά  τέτοια,  ώστε  να  καθιστούν ασύμφορη ή  δυσχερή  την  παροχή υπηρεσιών 
για κάποιο από τα μέρη.  
9.  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 Αρχής.  
10. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
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4.3 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα 
διαδικασία σύναψης  σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με  τους όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  
 

4.4 Τρόπος πληρωμής  
Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  σε  μηνιαία  βάση  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  της 
Αρχής με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Τα  αναγκαία  δικαιολογητικά  πληρωμής  για  την  εξόφληση  της  μηνιαίας  παρασχεθείσας 
υπηρεσίας είναι : 
1. Μηνιαίο  ημερολόγιο  Εργασιών  του  Αναδόχου  (σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του 

Παραρτήματος Ε) 
2. Μηνιαίο  Πρωτόκολλο  Ποσοτικής  και  Ποιοτικής  Παραλαβής  των  παρεχόμενων 

υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
3. Απόφαση έγκρισης του πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή.  
4. Τιμολόγιο  Παροχής  Υπηρεσιών  του  αναδόχου  για  εργασίες  δεδουλευμένες 

προηγούμενου μήνα. 
5. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 
6. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
7. Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης  (Α.Π.Δ.)  του ΕΦΚΑ 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. 

8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί από  τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

 κράτηση ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το 
άρθρο  375  παρ.  7  του  Ν.4412/2016,  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και 
κρατήσεων.  Επί  της  εν  λόγω  κράτησης  επιβάλλεται  χαρτόσημο 3%  και  κράτηση  υπέρ 
ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 

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

 παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 
4172/2013) 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

4.5 Κυρώσεις  
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  Αναθέτουσας  Αρχής,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες 
διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί,  κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
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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.  
2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής.  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο.  
 

4.6 Καταγγελία της σύμβασης 
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις 
καταστάσεις  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  Α  του  Άρθρου  2.2.3.  «Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής ‐ Λόγοι αποκλεισμού» 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. 
Η σύμβαση  καταγγέλλεται  υποχρεωτικά  εφόσον συντρέχει  η περίπτωση  της  παρ. 5  ή  της 
παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 
 

4.7 Παρακολούθηση της σύμβασης  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της σύμβασης, την εποπτεία, 

τον έλεγχο και την παραλαβή των υπηρεσιών του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να καταθέτει στην αναθέτουσα αρχή: 

 Έντυπο  Μηνιαίου  Προγραμματισμού  Εργασιών,  στο  οποίο  θα  καταγράφονται  οι 

εργασίες  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  που  θα  εκτελεστούν  κατά  τη  διάρκεια 

του επόμενου μήνα. 

 Μηνιαίο Ημερολόγιο Εργασιών, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε)  

στο  οποίο  καταγράφονται  οι  εργασίες  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  που 

εκτελέστηκαν,  η  καθημερινή  απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και 

ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 

της  σύμβασης.  Το  Μηνιαίο  Ημερολόγιο  Εργασιών  αποτελεί  στοιχείο  για  την 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
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4.8 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που 

συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  11  εδάφιο  δ’  του  άρθρου  221    του  ν. 

4412/2016. 

Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  δεν  ανταποκρίνονται 

πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής, 

που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και 

γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική παραλαβή  των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από  την  αναθέτουσα αρχή  με  απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο  των  30  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Η  εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν  την ολοκλήρωση όλων  των 

προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Ε.E.E.Σ. 
 

Το  έντυπο  Ε.Ε.Ε.Σ.  που  συνοδεύει  την  παρούσα  Διακήρυξη  είναι  αναρτημένο,  σε  μορφή 

.PDF και .XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην οποία η 

Διακήρυξη έλαβε Συστημικό Αριθμό: 47869 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α) ΚΤΙΡΙΟ 
Το αντικείμενο  της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων 
της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π.  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Μεσογείων 56, 115 27, Αθήνα. 
Το κτίριο με συνολική επιφάνεια 2.300 m2 περίπου περιλαμβάνει τους ακόλουθους χώρους 
καθαρισμού: 
Χώροι γραφείων 
ισόγειο: 47 τ.μ. 
1ος όροφος: 340 τ.μ. 
2ος όροφος: 340 τ.μ. 
3ος όροφος: 340 τ.μ. 
4ος όροφος: 223 τ.μ. 
5ος όροφος: 340 τ.μ 
6ος όροφος: 240 τ.μ. 
Εξωτερικοί χώροι (βεράντες) 430 τ.μ. 
Οι ζητούμενες υπηρεσίες καθαρισμού περιλαμβάνουν όλους τους ως άνω αναφερόμενους 
χώρους. 
 
Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Χώροι Γραφείων, χώροι συσκέψεων και εκδηλώσεων: 
Σκούπισμα των δαπέδων πέντε (5) φορές την εβδομάδα. 
Σφουγγάρισμα των δαπέδων των γραφείων και των χώρων συσκέψεων δύο (2) φορές την 
εβδομάδα  και  σφουγγάρισμα  των  δαπέδων  του  χωλ  των  γραφείων  και  χώρου  κουζινών 
πέντε (5) φορές την εβδομάδα. 
Καθαρισμός  των  βιβλιοθηκών,  των  κοινοχρήστων  μηχανημάτων  γραφείου  και  των 
χειρολαβών των θυρών γραφείων μία (1) φορά την εβδομάδα.  
Καθημερινό καθάρισμα των επίπλων γραφείου, των τηλεφωνικών συσκευών, άδειασμα των 
καλαθιών και των κάδων ανακύκλωσης και αποκομιδή των σκουπιδιών. 
Χώροι κουζινών 
Καθημερινά  επισταμένη  καθαριότητα  και  πλύσιμο  των  σκευών  που  χρησιμοποιούνται, 
καθώς και των πάγκων εργασίας και των νεροχυτών. 
Εσωτερικός καθαρισμός ψυγείων μία φορά το τρίμηνο. 
Χώροι WC 
Σκούπισμα  και  σφουγγάρισμα  δαπέδων,  άδειασμα  σκουπιδιών  και  τοποθέτηση  σάκων 
απορριμμάτων στα καλάθια αχρήστων, πέντε (5) φορές την εβδομάδα. 
Καθάρισμα καθρεπτών, πέντε (5) φορές την εβδομάδα. 
Πλύσιμο  και  απολύμανση  με  βακτηριοκτόνο  απορρυπαντικό  των  λεκανών,  των  νιπτήρων 
και των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες και τις λεκάνες, πέντε (5) φορές την εβδομάδα. 
Πλύσιμο των πλακιδίων των τοίχων σε όλο το ύψος, μία (1) φορά τον μήνα. 
Επισημαίνεται ότι τα είδη καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται π.χ σφουγγάρια, να είναι 
αποκλειστικά για το χώρο των τουαλετών. 
Καθαρισμός υαλοπινάκων 
Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων των χώρων γραφείων εσωτερικά και εξωτερικά (όπου 
είναι  προσβάσιμα)  καθώς  και  τοπικός  καθαρισμός  λεκέδων  σε  τοίχους  μία  (1)  φορά  το 
μήνα. 
Εξωτερικοί χώροι (βεράντες) 
Σκούπισμα των μπαλκονιών μία (1) φορά την εβδομάδα και σφουγγάρισμα μία (1) φορά το 
δεκαπενθήμερο. 
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Καθάρισμα  των  φρεατίων  από  σκουπίδια  και  φύλλα  μία  (1)  φορά  την  εβδομάδα  και 
έκτακτα όποτε είναι απαραίτητο. 
 
Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΩΡΑΡΙΟ 
1. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (σε πενθήμερη βάση) και για 
τις ακόλουθες ώρες ημερησίως, οι οποίες και θα κατανέμονται ως εξής: 

 Το πρωί (09:00‐17:00) 8 εργατοώρες ημερησίως  

 Το απόγευμα τουλάχιστον 4 άτομα για συνολικά 16 εργατοώρες ημερησίως για τις 
τρεις  (3) ημέρες της εβδομάδας και για 20 εργατοώρες για τις δύο  (2) ημέρες της 
εβδομάδας (17:00‐20:00 και 17:00‐21:00 αντιστοίχως) 

Το  ακριβές  ωράριο  καθαριότητας  καθώς  και  το  πρόγραμμα  εργασιών  είναι  δυνατό  να 
αναπροσαρμόζονται  μετά  από  συμφωνία  των  συμβαλλόμενων  μερών  ανάλογα  με  τις 
ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και τις ειδικές περιστάσεις. 
2.  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.  Για  οποιαδήποτε αλλαγή  του προσωπικού αυτού  η 
εταιρεία  είναι  υποχρεωμένη  να  ενημερώνει,  προηγουμένως,  εγγράφως  την  Αναθέτουσα 
Αρχή και να λαμβάνει σχετική έγκριση. 
3.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει  προσωπικό  που  δεν  θα  εναλλάσσεται  συχνά, 
εκπαιδευμένο σε γενικού και ειδικούς κανόνες υγιεινής 
4. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού 
του  για  θέματα  που  αφορούν  τη  χρήση  των  υλικών  καθαριότητας,  την  τεχνολογία  και 
υγιεινή  ώστε  να  υλοποιούνται  οι  νομοθετικές  απαιτήσεις.  Τα  έξοδα  αυτά  βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη  τήρηση της εκάστοτε  ισχύουσας εργατικής 
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 
προβλεπόμενων 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 έκπτωτου. 
6. 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. 
7.  Στην Αναθέτουσα Αρχή  θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης  των  εργαζομένων στο 
ΙΚΑ ή σε άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ’ όσον 
έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του 
προσωπικού με τον ανάδοχο. 
8. Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που 
αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  βιβλιαρίου  υγείας  εν  ισχύ,  θεωρημένου  από  τις 
αρμόδιες αρχές. 
9. 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. 
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10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το 
οποίο  θα  κοινοποιείται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  της  Αναθέτουσας.  Το  εβδομαδιαίο  ή 
μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας,  το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά 
το ωράριο  που  θα  απασχολείται  ο  κάθε  εργαζόμενος,  θα  παραδίδεται  στην  Αναθέτουσα 
Αρχή, το αργότερο την 25η ημέρα του προηγούμενου μήνα. 
11. 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 έκπτωτου. 
12. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση της να τηρούν να εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους 
έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
13. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης 
ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζόμενου. Την ευθύνη για την τήρηση 
των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος 
14.  Σε  περίπτωση  προκληθείσας  βλάβης  στους  χώρους  ή  στον  εξοπλισμό  των 
εγκαταστάσεων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  από  το  προσωπικό  του  Αναδόχου  αυτός 
υποχρεούται, με τη δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός 
να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί. 
15. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει 
δε καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή  
 
Δ) ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
1. Τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τα υλικά καθαρισμού και τα λοιπά αναλώσιμα που θα 
χρησιμοποιηθούν  θα  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον  ανάδοχο  και  θα  πληρούν  τις 
προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (Ν. 3850/2010 «Κύρωση του 
Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». 
2.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  μεριμνά  και  να  προμηθεύει  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της 
σύμβασης  χαρτί  υγείας,  χαρτί  κουζίνας,  σαπούνι  πλύσης  χεριών,  υγρό  απορρυπαντικό 
πιάτων, μικρές και μεγάλες σακούλες απορριμμάτων και χάρτινες χειροπετσέτες, καθώς και 
απολυμαντικό υγρό διαθέσιμο στις τουαλέτες, σε ποσότητα ικανή για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  (επισημαίνεται  ότι  το  δυναμικό  της  Αρχής  είναι  80 
άτομα). Όλα τα υλικά πρέπει να είναι μη αλκαλικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
3.  Τα  υλικά  καθαρισμού πρέπει  να  είναι  καταχωρημένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών & 
Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα απολυμαντικά προϊόντα θα 
πρέπει  να  είναι  εγκεκριμένα από  τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων  (ΕΟΦ)  και  να φέρουν 
τον αριθμό αδείας κυκλοφορίας τους. 
4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκομίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών 
που θα χρησιμοποιήσει για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α  Περιγραφή  Ανάλυση Κόστους Ανάλυση 
Κόστους 

Ποσότητες  Μονάδα 
Μέτρησης 

1  Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού    Άτομα /ημέρα 

2  Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο    τ.μ./άτομο 

3  Ώρες  εργασίας  εργαζομένου  για  κάθε  ημέρα 
καθαρισμού 

  Ώρες/ημέρα 

4  Ημέρες  εργασίας  εργαζομένου  για  την  περίοδο 
παροχής της υπηρεσίας 

  ……ημέρες* 
(756 περίπου) 

5  Προβλεπόμενο  ωρομίσθιο  εργαζομένου  (βάσει  της 
Συλλογικής  Σύμβασης  Εργασίας,  στην  οποία  τυχόν 
υπάγεται) 

  €/ώρα 

6  Ύψος  προϋπολογιζόμενου  ποσού  που  αφορά  τις 
πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο των 
εργαζομένων  την  περίοδο  παροχής  υπηρεσίας  (36 
μήνες) 

  € 

7  Ύψος  ασφαλιστικών  εισφορών  με  βάση  τα 
προϋπολογισθέντα  ποσά  για  το  σύνολο  των 
εργαζομένων  την  περίοδο  παροχής  υπηρεσίας  (36 
μήνες) 

  € 

8  Κόστος αναλωσίμων    € 

9  Εργολαβικό κέρδος  %  € 

10  Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις    € 

11  Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών    € 

12  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)    € 

13  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)    ΕΥΡΩ 

14  ΦΠΑ  %  € 

15  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)    € 

16  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)    ΕΥΡΩ 

17  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας,  στην  οποία  τυχόν 
υπάγονται οι εργαζόμενοι 

  Περιγραφή  

*εργάσιμες ημέρες για το διάστημα ……………πάνω στις οποίες υπολογίζεται η προσφορά. 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως): ……………… ημέρες 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………………. 
 
Ημερομηνία: ………………………………………….  
 
 
(Υπογραφή / Σφραγίδα) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Ο παραπάνω πίνακας  συμπληρώνεται  (χωρίς  να  τροποποιηθεί  η μορφή  του)  από  τους 
οικονομικούς  φορείς,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  εργατική,  ασφαλιστική  και  σχετική 
νομοθεσία  επί  ποινή  απαραδέκτου  της  προσφοράς  προσκομίζοντας  στο  Φάκελο  της 
Προσφοράς  τους  φωτοαντίγραφα  της  προαναφερόμενης  διαδικασίας.  Η  τιμή  για  καθένα 
από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται επαρκώς 
και  με  σαφήνεια  ο  τρόπος  –  μέθοδος  υπολογισμού‐  προσδιορισμού  αυτής  της  τιμής.  Η 
αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. 
2.  Οποιαδήποτε  διευκρινιστική  ανάλυση  υπολογισμού  του  κόστους  μπορεί  να 
συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω πίνακα 
3. Προσφορά που δίνει  τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα 
πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 
5.  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή  ή  δεν 
δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει τον φάκελο οικονομικής προσφοράς αντίγραφο της 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι στην σύμβαση 
7. Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από του προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προφερόμενων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν 
τα  στοιχεία  αυτά  εντός  προθεσμίας  επτά  (7)  ημερών  από  την  ημέρα  κοινοποίησης  σε 
αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Η  ευθύνη  όμως  για  την  ακρίβεια  των  αναφερομένων 
βαρύνει την αποκλειστικά τον προσφέροντα. 
8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην  ισχύουσα  νομοθεσία που διέπει  την παρούσα διακήρυξη 
αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές 
άμεσα  αφετέρου  δεν  δύναται  σε  καμία  περίπτωση  η  μεταβολή  αυτή  να  προκαλέσει 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
9. Θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς με έναρξη από την επομένη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο από 
τον ζητούμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

 
Στην Αθήνα σήμερα, την ………………..…, ……‐…… ‐2017, μεταξύ: 
 
(Α)  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  /  Ειδική  Γραμματεία  Διαχείρισης 
Τομεακών  ΕΠ  του  ΕΤΠΑ  και  ΤΣ  /  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ), με 
ΑΦΜ  999962348,  Δ.Ο.Υ.  ΙΒ΄  Αθηνών,  έδρα  την  Αθήνα, Μεσογείων 56  –  Τ.Κ. 115 27,  που 
εκπροσωπείται  νόμιμα,  από  τον  Αναπληρωτή  Υπουργό  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης 
Αλέξανδρο Χαρίτση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016, όπως τροποποιήθηκε με 
την  με  αρ.  Υ226/28‐12‐2016  απόφαση  του  πρωθυπουργού,  που  καλείται  στο  εξής 
«Αναθέτουσα Αρχή» και  
 
(Β)  του  ………………………….,  με  ΑΦΜ:  ………………….,  Δ.Ο.Υ:  …………..,  με  έδρα 
……………………,  ……………………..  τηλ  …………..,  fax:  ………………….,  e‐mail:……………………….  και 
νόμιμο εκπρόσωπο …………………………………….., που καλείται στο εξής «Ανάδοχος». 
 
και έχοντας υπόψη: 
1. το  ν.4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. την  …………………………………..  διακήρυξη  του  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  επιλογή 

Αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει  τιμής,  για  το  έργο: «Υπηρεσίες  καθαριότητας  των  γραφείων  που  στεγάζεται  η 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ». 

3. την τεχνική και οικονομική προσφορά Αναδόχου. 
4. το φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και την υπ’ αριθμ. ………………………...... 

απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με  την  οποία  γίνεται  η  οριστική  κατακύρωση  του 
αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού. 

5. Το γεγονός ότι δεν εκκρεμεί καμία ένσταση ή άλλη διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε 
διοικητικού ή δικαστικού οργάνου κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Το αντικείμενο  της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων 
της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π.  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Μεσογείων 56, 115 27, Αθήνα. 
 
Α) ΚΤΙΡΙΟ 
Το αντικείμενο  της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων 
της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π.  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, που βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Μεσογείων 56, 115 27, Αθήνα. 
Το κτίριο με συνολική επιφάνεια 2.300 m2 περίπου περιλαμβάνει τους ακόλουθους χώρους 
καθαρισμού: 
Χώροι γραφείων 

ΑΔΑ: 7ΣΡΠ465ΧΙ8-1ΗΥ



ΤΕΥΧΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ:  «Υπηρεσίες  καθαριότητας  των  γραφείων  που 
στεγάζεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σελίδα 34 από 52 

 

\\epanek02\MONADA_C\ΕΠΑΝΕΚ_ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ\Γ02_5000270_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ\5000270_ΥΠ_7_ΚΑΘ
ΑΡΙΟΤΗΤΑ\Τελικά Κείμενα\ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.docx 

ισόγειο: 47 τ.μ. 
1ος όροφος: 340 τ.μ. 
2ος όροφος: 340 τ.μ. 
3ος όροφος: 340 τ.μ. 
4ος όροφος: 223 τ.μ. 
5ος όροφος: 340 τ.μ 
6ος όροφος: 240 τ.μ. 
Εξωτερικοί χώροι (βεράντες) 430 τ.μ. 
Οι ζητούμενες υπηρεσίες καθαρισμού περιλαμβάνουν όλους τους ως άνω αναφερόμενους 
χώρους. 
 
Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οι απαιτούμενες υπηρεσίες καθαρισμού περιλαμβάνουν τα εξής:  
Χώροι Γραφείων, χώροι συσκέψεων και εκδηλώσεων: 
Σκούπισμα των δαπέδων πέντε (5) φορές την εβδομάδα. 
Σφουγγάρισμα των δαπέδων των γραφείων και των χώρων συσκέψεων δύο (2) φορές την 
εβδομάδα  και  σφουγγάρισμα  των  δαπέδων  του  χωλ  των  γραφείων  και  χώρου  κουζινών 
πέντε (5) φορές την εβδομάδα. 
Καθαρισμός  των  βιβλιοθηκών,  των  κοινοχρήστων  μηχανημάτων  γραφείου  και  των 
χειρολαβών των θυρών γραφείων μία (1) φορά την εβδομάδα.  
Καθημερινό καθάρισμα των επίπλων γραφείου, των τηλεφωνικών συσκευών, άδειασμα των 
καλαθιών και των κάδων ανακύκλωσης και αποκομιδή των σκουπιδιών. 
Χώροι κουζινών 
Καθημερινά  επισταμένη  καθαριότητα  και  πλύσιμο  των  σκευών  που  χρησιμοποιούνται, 
καθώς και των πάγκων εργασίας και των νεροχυτών. 
Εσωτερικός καθαρισμός ψυγείων μία φορά το τρίμηνο. 
Χώροι WC 
Σκούπισμα  και  σφουγγάρισμα  δαπέδων,  άδειασμα  σκουπιδιών  και  τοποθέτηση  σάκων 
απορριμμάτων στα καλάθια αχρήστων, πέντε (5) φορές την εβδομάδα. 
Καθάρισμα καθρεπτών, πέντε (5) φορές την εβδομάδα. 
Πλύσιμο  και  απολύμανση  με  βακτηριοκτόνο  απορρυπαντικό  των  λεκανών,  των  νιπτήρων 
και των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες και τις λεκάνες, πέντε (5) φορές την εβδομάδα. 
Πλύσιμο των πλακιδίων των τοίχων σε όλο το ύψος, μία (1) φορά τον μήνα 
Επισημαίνεται ότι τα είδη καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται π.χ σφουγγάρια, να είναι 
αποκλειστικά για το χώρο των τουαλετών. 
Καθαρισμός υαλοπινάκων 
Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων των χώρων γραφείων εσωτερικά και εξωτερικά (όπου 
είναι  προσβάσιμα)  καθώς  και  τοπικός  καθαρισμός  λεκέδων  σε  τοίχους  μία  (1)  φορά  το 
μήνα. 
Εξωτερικοί χώροι (βεράντες) 
Σκούπισμα των μπαλκονιών μία (1) φορά την εβδομάδα και σφουγγάρισμα μία (1) φορά το 
δεκαπενθήμερο 
Καθάρισμα  των  φρεατίων  από  σκουπίδια  και  φύλλα  μία  (1)  φορά  την  εβδομάδα  και 
έκτακτα όποτε είναι απαραίτητο. 
 
Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΩΡΑΡΙΟ 
1. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (σε πενθήμερη βάση) και για 
τις ακόλουθες ώρες ημερησίως, οι οποίες και θα κατανέμονται ως εξής: 

 Το πρωί (09:00‐17:00) 8 εργατοώρες ημερησίως  
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 Το απόγευμα τουλάχιστον 4 άτομα για συνολικά 16 εργατοώρες ημερησίως για τις 
τρεις  (3) ημέρες της εβδομάδας και για 20 εργατοώρες για τις δύο  (2) ημέρες της 
εβδομάδας (17:00‐20:00 και 17:00‐21:00 αντιστοίχως) 

Το  ακριβές  ωράριο  καθαριότητας  καθώς  και  το  πρόγραμμα  εργασιών  είναι  δυνατό  να 
αναπροσαρμόζονται  μετά  από  συμφωνία  των  συμβαλλόμενων  μερών  ανάλογα  με  τις 
ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και τις ειδικές περιστάσεις. 
2.  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.  Για  οποιαδήποτε αλλαγή  του προσωπικού αυτού  η 
εταιρεία  είναι  υποχρεωμένη  να  ενημερώνει,  προηγουμένως,  εγγράφως  την  Αναθέτουσα 
Αρχή και να λαμβάνει σχετική έγκριση. 
3.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει  προσωπικό  που  δεν  θα  εναλλάσσεται  συχνά, 
εκπαιδευμένο σε γενικού και ειδικούς κανόνες υγιεινής 
4. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού 
του  για  θέματα  που  αφορούν  τη  χρήση  των  υλικών  καθαριότητας,  την  τεχνολογία  και 
υγιεινή  ώστε  να  υλοποιούνται  οι  νομοθετικές  απαιτήσεις.  Τα  έξοδα  αυτά  βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη  τήρηση της εκάστοτε  ισχύουσας εργατικής 
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 
προβλεπόμενων 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 έκπτωτου. 
6. 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. 
7.  Στην Αναθέτουσα Αρχή  θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης  των  εργαζομένων στο 
ΙΚΑ ή σε άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ’ όσον 
έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του 
προσωπικού με τον ανάδοχο. 
8. Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που 
αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  βιβλιαρίου  υγείας  εν  ισχύ,  θεωρημένου  από  τις 
αρμόδιες αρχές. 
9. 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. 
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το 
οποίο  θα  κοινοποιείται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  της  Αναθέτουσας.  Το  εβδομαδιαίο  ή 
μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας,  το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά 
το ωράριο  που  θα  απασχολείται  ο  κάθε  εργαζόμενος,  θα  παραδίδεται  στην  Αναθέτουσα 
Αρχή, το αργότερο την 25η ημέρα του προηγούμενου μήνα. 
11. 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 έκπτωτου. 
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12. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση της να τηρούν να εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους 
έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
13. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης 
ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζόμενου. Την ευθύνη για την τήρηση 
των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος 
14.  Σε  περίπτωση  προκληθείσας  βλάβης  στους  χώρους  ή  στον  εξοπλισμό  των 
εγκαταστάσεων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  από  το  προσωπικό  του  Αναδόχου  αυτός 
υποχρεούται, με τη δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός 
να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί. 
15. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει 
δε καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή  
 
Δ) ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
1. Τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τα υλικά καθαρισμού και τα λοιπά αναλώσιμα που θα 
χρησιμοποιηθούν  θα  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον  ανάδοχο  και  θα  πληρούν  τις 
προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (Ν. 3850/2010 «Κύρωση του 
Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». 
2.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  μεριμνά  και  να  προμηθεύει  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της 
σύμβασης  χαρτί  υγείας,  χαρτί  κουζίνας,  σαπούνι  πλύσης  χεριών,  υγρό  απορρυπαντικό 
πιάτων, μικρές και μεγάλες σακούλες απορριμμάτων και χάρτινες χειροπετσέτες, καθώς και 
απολυμαντικό υγρό διαθέσιμο στις τουαλέτες, σε ποσότητα ικανή για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής επισημαίνεται ότι το δυναμικό της Αρχής είναι 80 άτομα). 
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι μη αλκαλικά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
3.  Τα  υλικά  καθαρισμού πρέπει  να  είναι  καταχωρημένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών & 
Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα απολυμαντικά προϊόντα θα 
πρέπει  να  είναι  εγκεκριμένα από  τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων  (ΕΟΦ)  και  να φέρουν 
τον αριθμό αδείας κυκλοφορίας τους. 
4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκομίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών 
που θα χρησιμοποιήσει για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (3) έτη και άρχεται από την ……. έως …..  
2. Μετά  την  ημερομηνία  αυτή  ο  Ανάδοχος  δεν  έχει  υποχρέωση  να  συνεχίσει  να 

παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή  μπορεί,  μονομερώς,  να  επεκτείνει  έως  και  στο  διπλάσιο  του 

χρόνου,  τη  διάρκεια  σύμβαση  με  ανάλογη  προσαρμογή  του  οικονομικού 
αντικειμένου που δεν μπορεί  να  ξεπερνάει αυτό  του αρχικά συμβασιοποιηθέντος 
τιμήματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του 
εγκαίρως και προσηκόντως με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με 
τις αρχές  της καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω οφείλει κατά την 

ΑΔΑ: 7ΣΡΠ465ΧΙ8-1ΗΥ



ΤΕΥΧΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ:  «Υπηρεσίες  καθαριότητας  των  γραφείων  που 
στεγάζεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ» 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σελίδα 37 από 52 

 

\\epanek02\MONADA_C\ΕΠΑΝΕΚ_ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ\Γ02_5000270_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ\5000270_ΥΠ_7_ΚΑΘ
ΑΡΙΟΤΗΤΑ\Τελικά Κείμενα\ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.docx 

εκτέλεση  των συμβατικών  του υποχρεώσεων να συμμορφώνεται προς  τις  εντολές 
και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  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. 

3. Στην  Αναθέτουσα  Αρχή  παρέχεται  η  δυνατότητα  για  έλεγχο  των  ανωτέρω  μέσων 
των ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των 
παραπάνω  αναφερόμενων  όρων  της  παρέχεται  το  δικαίωμα  να  καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση.  

4. 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  Αρχής  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  εφόσον  αυτή  οφείλεται  σε 
υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του. 

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, 
αναπαύσεων  (REPOS)  και  να  καλύπτει  τα  κενά  από  ασθενείς  ή  αδικαιολόγητες 
απουσίες  για  την  εκπλήρωση  των  αναλαμβανομένων  με  την  παρούσα 
υποχρεώσεών του έναντι Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τον  ανάδοχο, 
οποιαδήποτε  στιγμή  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  να  προσκομίζει  και  όσα  ή 
όποια  πιστοποιητικά  αναφέρονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  τα  υλικά  που 
χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση αυτής.  

8. Ο Ανάδοχος για κάθε επικοινωνία του με την Αναθέτουσα Αρχή ορίζει ως Υπεύθυνο 
το νόμιμο εκπρόσωπό του, ……………………………...  

9. Στην  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  συμβάλλεται  με  τρίτους  για  την  υλοποίηση  του 
Έργου του, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός, ρητά δε συνομολογείται ότι η 
Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει έναντι αυτών 
και για οποιαδήποτε αιτία.  

10. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εφαρμόζει  τις  διατάξεις  της  εργατικής  και 
ασφαλιστικής  νομοθεσίας  και  της  νομοθεσίας  περί  υγείας  και  ασφάλειας  των 
εργαζομένων  και  πρόληψης  του  επαγγελματικού  κινδύνου,  καθώς  και  τα 
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προβλεπόμενα στο άρθρο 68, του ν. 3863/2010 (Α’ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα 
και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

11. Ο τακτικός έλεγχος  των εργασιών θα γίνεται από τον επόπτη καθαρισμού που θα 
ορίσει  ο  Ανάδοχος  αμέσως  μετά  την  υπογραφή  της  παρούσας  σύμβασης  και  θα 
ενημερώσει με επιστολή του την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 
1. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  παρέχει  στον  Ανάδοχο  όλα  τα  στοιχεία  και  τις  πληροφορίες 

που συνδέονται με την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου του. 
2. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  λαμβάνει  κάθε  ενδεδειγμένο  μέτρο  για  να  διευκολύνει  τον  

Ανάδοχο στο έργο του.  
3. Υπαίτια  παραβίαση  εκ  μέρους  της  Αναθέτουσας  Αρχής  των  όρων  της  παρούσας 

Σύμβασης,  παρέχει  το  δικαίωμα  στον  Ανάδοχο  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση.  Στην 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του για τις μέχρι της 
ημερομηνίας  ισχύος  της  καταγγελίας,  παρασχεθείσες  υπηρεσίες.  Περαιτέρω 
αποζημίωση του Αναδόχου εξ αυτής της αιτίας, αποκλείεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία, τον έλεγχο και την παραλαβή 
των υπηρεσιών του Αναδόχου. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή Έντυπο 
Μηνιαίου Προγραμματισμού  Εργασιών,  στο  οποίο  θα  καταγράφονται  οι  εργασίες 
του  αντικειμένου  της  σύμβασης  που  θα  εκτελεστούν  κατά  τη  διάρκεια  του 
επόμενου μήνα. 

3. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  και  να  καταθέτει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή 
Μηνιαίο  Ημερολόγιο  Εργασιών,  στο  οποίο  καταγράφονται  οι  εργασίες  του 
αντικειμένου  της  σύμβασης  που  εκτελέστηκαν,    η  καθημερινή  απασχόληση  του 
προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που 
σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Το  Μηνιαίο  Ημερολόγιο  Εργασιών 
αποτελεί  στοιχείο  για  την  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  από  την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

4. Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  αρμόδια  Επιτροπή 
Παραλαβής  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  11  εδάφιο  δ’  του 
άρθρου 221  του ν. 4412/2016 

5. Η Επιτροπή πιστοποιεί ότι ο Ανάδοχος προσέφερε τις υπηρεσίες του προσηκόντως 
κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 της 
παρούσας. 

6. Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει αντίστοιχα πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής, 
τα  οποία  εγκρίνονται  με  σχετική  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία 
κοινοποιείται στον ανάδοχο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016. 

7. Με το πέρας της παρούσας σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής εκδίδει Πρωτόκολλο 
Οριστικής  Παραλαβής  του  Έργου  του  Αναδόχου,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα 
πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται με σχετική απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 

8. Εάν  ο  Ανάδοχος  δεν  έχει  συμμορφωθεί  με  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις,  η 
Επιτροπή μπορεί να συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη 
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βάση  των  περαιτέρω  ενεργειών  του  Εργοδότη  σχετικά  με  την  επιβολή  κυρώσεων 
στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η αμοιβή  του Αναδόχου  για  το  χρονικό διάστημα από …………  έως …………..  ανέρχεται στο 
ποσό  των  ……………………..  (……………..€)  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  ο  οποίος 
βαρύνει τον Εργοδότη, ήτοι μηνιαίως στο ποσό των ……………………….  (……………€). Δεν είναι 
δυνατή η με οποιονδήποτε τρόπο αύξηση ή αναπροσαρμογή του ποσού αυτού, πέραν και 
των δικαιωμάτων προαίρεσης. 
Στο  ποσό  αυτό  έχει  υπολογιστεί  και  το  κόστος  αντικατάστασης  των  εργαζομένων  σε 
περίπτωση κανονικής άδειας ή ασθενείας.  
Επιπλέον,  στο  ποσό  αυτό  περιλαμβάνεται  κάθε  δαπάνη  του  Αναδόχου  για  την  ορθή  και 
απρόσκοπτη  παροχή  των  υπηρεσιών  του  προς  τον  εργοδότη,  η  τιμή  των  υλικών 
καθαρισμού, το διοικητικό κόστος των υπηρεσιών, το εργολαβικό κέρδος και το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδότη. 
 
Για  όλες  τις  πληρωμές  θα  εκδίδονται  τα  απαραίτητα  νόμιμα  παραστατικά  και 
δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.  
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 
Η  αμοιβή  του  Αναδόχου  θα  καταβληθεί  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ11910001). 

 
Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  σε  μηνιαία  βάση  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  της 
Αρχής. 
Τα  αναγκαία  δικαιολογητικά  πληρωμής  για  την  εξόφληση  της  μηνιαίας  παρασχεθείσας 
υπηρεσίας είναι : 

1. Μηνιαίο  Πρωτόκολλο  Ποσοτικής  και  Ποιοτικής  Παραλαβής  των  παρεχόμενων 
υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

2. Απόφαση Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή 
3. Τιμολόγιο  Παροχής  Υπηρεσιών  του  αναδόχου  για  εργασίες  δεδουλευμένες 

προηγούμενου μήνα. 
4. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 
5. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
6. Αντίγραφο  της  Αναλυτικής  Περιοδικής  Δήλωσης  (Α.Π.Δ.)  του  ΕΦΚΑ  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. 

7. Κάθε  άλλο  δικαιολογητικό  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 
 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

 κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το 
άρθρο  375  παρ  7  του  Ν.4412/2016,  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και 
κρατήσεων.  Επί  της  εν  λόγω  κράτησης  επιβάλλεται  χαρτόσημο 3%  και  κράτηση  υπέρ 
ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 
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 κράτηση  ύψους  0,06%  υπέρ  των  λειτουργικών  αναγκών  της  Αρχής  Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 

 παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 
4172/2013) 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  εκχωρήσει  οποιοδήποτε  από  τα  απορρέοντα  από 

αυτή τη σύμβαση δικαιώματα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό 
Πρόσωπο,  χωρίς  την προηγούμενη σύμφωνη  γνώμη  του  Εργοδότη που παρέχεται 
μόνον εγγράφως. 

2. Ρητά  αναφέρεται  ότι  κατ’  εξαίρεση  παρέχεται  το  δικαίωμα  στον  Ανάδοχο  να 
εκχωρήσει  αποκλειστικά  και  μόνο  τα  εισπρακτικά  δικαιώματα  της  παρούσας 
σύμβασης  σε  πιστωτικό  ίδρυμα  της  επιλογής  του,  με  την  τήρηση  της  νόμιμης 
διαδικασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση που δεν 
τηρούνται  οι  όροι  της  παρούσας  που  θεωρούνται  όλοι  ουσιώδεις  καθώς  και  σε 
κάθε  περίπτωση  πλημμελούς  ή  αντίθετης  στις  αρχές  της  καλής  πίστης  και  των 
συναλλακτικών ηθών εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

I. 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  

II. ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια 
από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  Α  του  Άρθρου 
2.2.3. «Προϋποθέσεις Συμμετοχής ‐ Λόγοι αποκλεισμού» και, ως εκ τούτου, 
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

III. 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. 

IV. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της 
παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή θα απευθύνει έγγραφη προειδοποίηση 
καταγγελίας  της  Σύμβασης  και  θα  παράσχει  προθεσμία  είκοσι  (20)  εργάσιμων 
ημερών  στον  Ανάδοχο  προκειμένου  να  αποκατασταθούν  τα  ελαττώματα  ή  οι 
πλημμέλειες που θα αναφέρονται στην προειδοποίηση.  

4. Εάν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τα ελαττώματα αυτά ή δεν παράσχει γραπτές 
διευκρινίσεις  σχετικά  με  τα  αναφερόμενα  ως  ελαττώματα  ή  πλημμέλειες  στο 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με 
την  επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  του  και  να  απαιτήσει  από  τον  Ανάδοχο  τα 
προβλεπόμενα από την Σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 9 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
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  Αναθέτουσας  Αρχής,  που  είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες 
διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί,  κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,  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.  
 
2.  Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής.  
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο.  
3.  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 Αρχής ή  του φορέα που εκτελεί  ‐ διοικεί  τη σύμβαση], 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 αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή.  

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

1. Ουδείς των συμβαλλομένων θα ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης συμβατικών 
υποχρεώσεών  του,  όπως  αυτές  απορρέουν  από  την  παρούσα  σύμβαση,  εάν  η 
παράλειψη  αυτή  είναι  απόρροια  ανωτέρας  βίας,  δηλαδή  συνθηκών  που 
υπεκφεύγουν του ελέγχου των συμβαλλομένων, παρά την εκ μέρους τους επίδειξη 
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της  προσήκουσας  προσοχής  και  επιμέλειας,  και  οι  οποίες  δεν  είναι  δυνατόν  να 
προβλεφθούν και αποτραπούν από τους συμβαλλομένους.  

2. Γεγονότα  ανωτέρας  βίας  ενδεικτικά  συνιστούν  θεομηνίες,  καταστροφές  και 
δυσλειτουργίες  ως  προς  την  εκτέλεση  του  Έργου  που  προκαλούνται  από 
πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές, επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη 
και  κάθε άλλο  γεγονός που δεν μπορούσε  εύλογα  να προβλεφθεί  και  δημιουργεί 
προβλήματα στην προσήκουσα εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου. 

3. Με  την  επέλευση  του  γεγονότος  που  συνιστά  ανωτέρα  βία  και  για  όσο  χρονικό 
διάστημα διαρκεί αυτό, αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς 
να γεννάται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους εκάστου των συμβαλλομένων.  

4. Κατά τη διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας,  το μέρος που την επικαλείται 
οφείλει  να λάβει  κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι  ζημιογόνες 
συνέπειές του. Σε περίπτωση που η διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας καθιστά 
την εκτέλεση της σύμβασης υπέρμετρα επαχθή για κάποιο από τα συμβαλλόμενα 
μέρη,  είναι  δυνατή  η  εκ  μέρους  οιουδήποτε  αυτών  προσφυγή  στα  αρμόδια 
δικαστήρια  προς  λύση  της  σύμβασης  εξ  ’ολοκλήρου  ή  κατά  το  μέρος  που  δεν 
εκτελέστηκε ακόμη. 

5. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από  τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να 
αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να  προσκομίσει  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

6. Σε  τυχόν  αλλαγή  της  έδρας  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (εντός  Αθηνών)  γίνεται 
αναλογική  ισχύς  ή  τροποποίηση  της  σύμβασης  βάσει  του  Φυσικού  Αντικειμένου 
που θα πρέπει να εκτελεστεί, ενώ το Οικονομικό Αντικείμενο σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το συμβασιοποιηθέν ποσό. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Συμφωνείται  ότι  οποιαδήποτε  τροποποίηση,  προσθήκη  ή  διαφοροποίηση  της 
παρούσης  σύμβασης  θα  γίνεται  μόνο  έπειτα  από  γραπτή  συμφωνία  των 
συμβαλλόμενων μερών. 

2. Η  ακυρότητα  οποιασδήποτε  διάταξης  της  παρούσης  σύμβασης  δεν  θα  επιφέρει 
ακυρότητα του συνόλου της σύμβασης. 

3. 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  

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Όπου  στην  παρούσα  Σύμβαση  γίνεται  παραπομπή  σε  αριθμό  άρθρου  ή 
παραγράφου  άρθρου,  χωρίς  άλλο  προσδιορισμό,  νοούνται  τα  άρθρα  αυτής  της 
Σύμβασης. 

2. Κανένα  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  επικαλεστεί  
οποιαδήποτε  συμφωνία  η  οποία  δεν  περιλαμβάνεται  στην  παρούσα  σύμβαση, 
οποιεσδήποτε  δε  ανακοινώσεις    έγγραφες  ή  προφορικές    έγιναν  πριν    την  
υπογραφή  της παρούσας  σύμβασης θεωρούνται ανακληθείσες και άκυρες και  δεν 
έχουν καμιά ισχύ. 
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3. Η παράλειψη οποιουδήποτε των Μερών να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε 
από τους όρους της σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που 
προβλέπονται σ’ αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους 
ή τα δικαιώματα ή να επηρεάσει την  ισχύ της σύμβασης. Καμιά τέτοια παραίτηση 
δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσμευση κατά οιουδήποτε των Μερών, εκτός αν 
έχει συμφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού.  

4. Στην  περίπτωση  που  οποιοδήποτε  μέρος  αυτής  της  σύμβασης  είναι  άκυρο,  τότε 
αυτό δεν θα επηρεάζει το κύρος άλλων τμημάτων και όρων της σύμβασης αυτής, τα 
οποία  θα  παραμένουν  σε  πλήρη  ισχύ  και  ενέργεια.  Τα Μέρη  θα  καταβάλουν  τις 
καλύτερες  δυνατές  προσπάθειες  για  να  διαπραγματευθούν  καλόπιστα 
υποκατάστατες διατάξεις  της παρούσας σύμβασης στη θέση των ως άνω άκυρων, 
στην  περίπτωση  δε  ασυμφωνίας  τους  θα  ενεργοποιούνται  οι  διατάξεις  της 
παρούσας σύμβασης περί επίλυσης των διαφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
 

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
2. Για  την  επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από  τη  Σύμβαση και 

αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά 
που  δημιουργούνται  από  αυτή,  αρμόδια  είναι  αποκλειστικά  τα  Δικαστήρια  της 
Αθήνας.  

3. Είναι αυτονόητο ότι,  πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια,  σύμφωνα 
με  τα  ως  άνω  οριζόμενα,  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  θα  καταβάλλουν  κάθε 
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα θα αναφύονται 
μεταξύ τους. 

 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων.  
Τρία (3) εκ των πρωτοτύπων έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και δύο  (2) ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 
Για την Αναθέτουσα Αρχή            Για τον Ανάδοχο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Εργασίες  Χρόνος Υλοποίησης  Αριθμός Ατόμων  Παρατηρήσεις 

Καθαρισμός 
γραφείων, χώρων 
συσκέψεων και 
εκδηλώσεων 

     

Σκούπισμα και 
σφουγγάρισμα 
δαπέδων 

     

Καθάρισμα πορτών 
και τοιχίων 

     

Καθάρισμα των 
επίπλων γραφείου, 
και των 
βιβλιοθηκών, 
άδειασμα των 
καλαθιών και των 
κάδων ανακύκλωσης 
και αποκομιδή των 
σκουπιδιών 

     

Σφουγγάρισμα των 
δαπέδων των 
γραφείων και των 
χώρων συσκέψεων 
των δαπέδων του 
χωλ και του χώρου 
κουζινών  

     

Χώροι κουζινών 
Καθημερινά 
επισταμένη 
καθαριότητα και 
πλύσιμο των σκευών 
που 
χρησιμοποιούνται, 
καθώς και των 
πάγκων εργασίας και 
των νεροχυτών 

     

Εσωτερικός 
καθαρισμός 
ψυγείων  

     

Καθάρισμα 
καθρεπτών 

     

Χώροι WC 
Πλύσιμο και 
απολύμανση με 
βακτηριοκτόνο 
απορρυπαντικό των 
λεκανών, των 
νιπτήρων και των 
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πλακιδίων γύρω από 
τους νιπτήρες και τις 
λεκάνες 

Πλύσιμο  των 
πλακιδίων  των 
τοίχων  σε  όλο  το 
ύψος  

     

Καθαρισμός όλων 
των υαλοπινάκων 
των χώρων 
γραφείων εσωτερικά 
και εξωτερικά και 
τοπικός καθαρισμός 
λεκέδων σε τοίχους  

     

Σκούπισμα των 
μπαλκονιών και 
σφουγγάρισμα  

     

Καθάρισμα των 
φρεατίων από 
σκουπίδια και φύλλα  
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