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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I –  ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ /ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .  

 

Άρθρο 1  

Αναθέτουσα Αρχή  

 

Επωνυμία ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΕΙΡΑΙΩΣ 132 

Πόλη ΑΘΗΝΑ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 11854 

Χώρα  Νομός Αττικής GR300 

Κωδικός ΝUTS GR 300 

Τηλέφωνο 210-3727400 

Φαξ 210-3255460 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@rae.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Όνομα: Νατάσσα Μπαξεβανάκη 

Αριθμ. τηλ:210-3727426 

Email: banata@rae.gr 

 

 

 

 

 

 

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

 

1.1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική 

αρχή με νομική προσωπικότητα, συστάθηκε με το ν.2773/1999, ανήκει στους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης και ειδικότερα στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης και αποτελεί κεντρική 

κυβερνητική αρχή. Η ΡΑΕ ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά ενέργειας, με την 

επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και αποτελεί την εθνική ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού 

Αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ.  

 

Άρθρο 2 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Είδος Διαδικασίας- Τίτλος σύμβασης- Τόπος παροχής 

υπηρεσιών 

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στη διεύθυνση 

( URL) : www.rae.gr), 
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2.2.Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr. 

2.3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16 

2.4. Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του κτιρίου της 

ΡΑΕ» 

2.5.Ο τόπος παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού είναι το κτίριο, όπου 

στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ, επί της οδού Πειραιώς 132. 

2.6. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Άρθρο 3 

Χρηματοδότηση 

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της ΡΑΕ. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με 

Κωδικό Λογιστικής 64.98 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της ΡΑΕ των οικονομικών 

ετών 2021,2022,2023 και 2024. 

Άρθρο 4 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

4.1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των 

χώρων του κτιρίου, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ, επί της οδού Πειραιώς 132. Οι 

προς καθαρισμοί χώροι της ΡΑΕ, περιγράφονται αναλυτικώς στο Παράρτημα ΙΙ (Φυσικό 

Αντικείμενο της Σύμβασης - υποχρεώσεις του αναδόχου) . 

 4.2. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και των υποχρεώσεων του 

αναδόχου δίνεται στο Παράρτημα IΙ (Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης- υποχρεώσεις του 

αναδόχου) . 

4.3.  Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες καθαρισμού, η συχνότητα αυτών και λοιπές ειδικές απαιτήσεις 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IIΙ (Τεχνικές προδιαγραφές)  

4.4. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90911200-8 (Yπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων). 

4.5. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  τριακοσίων εβδομήντα πέντε 

χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (375.250€)   + ΦΠΑ24%,  ή τετρακόσιες εξήντα πέντε 

χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ (465.310,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

4.6. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 3 έτη και 3 ½ μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, ήτοι από 17/9/2021 έως και 31/12/2024.  

4.7. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Άρθρο 5  

Δημοσιότητα 

 Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

8/3/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

21PROC008271123 2021-03-11



 5 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στην διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: http://www.promitheus.gov.gr. 

Η Προκήρυξη (Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και ειδικότερα στον 

ιστότοπο http:et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια)  

 Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  στη 

διεύθυνση ( URL) : www.rae.gr). 

Άρθρο 6 

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. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – 

Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

• του ν. 4001/2011 » (ΦΕΚ Α’ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 

και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή κι δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και 

άλλες ρυθμίσεις», όπως ισχύει. 

• του π.δ. 139/2001 (ΦΕΚ Α’ 121) «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 

της ΡΑΕ», όπως ισχύει.  

• του ν. 4412/2016 (ΦΕK A’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

•  του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 

και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό 

των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 38 παρ.7. 

• του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

ισχύει. 

• του ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α΄115), «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 68, όπως ισχύει. 

• του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει  

• του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74),   «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως ισχύει. 

• του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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”, όπως ισχύει. 

• του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (ΦΕΚ Α΄150) 
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• Της υπ΄αριθμ. 57654/28-5-2017 Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ Β’1781) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• Της υπ΄αριθμ. 56902/2015 (Β’ 1924/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ). 

• του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει. 

• Την Υπουργική Απόφαση 4241/127/30.01.2019 με θέμα «Καθορισμός κατώτατου μισθού 

και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της 

χώρας» (ΦΕΚ Β’ 173/2019), ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων αυξάνει, οριζόμενος 

στο ποσό των 650,00 Ευρώ, ενώ και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών 

επίσης αυξάνει, οριζόμενο στο ποσό των 29,04 Ευρώ. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση 

ισχύει ήδη από την 01.02.2019. 

• 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 

• Την υπ’ αριθμ.78/2021 Απόφαση της ΡΑΕ για την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης 

για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου της ΡΑΕ» (ΑΔΑ: 

ΨΝ08ΙΔΞ-85Μ, ΑΔΑΜ: 21REQ008124377), καθαρού ποσού  τριακοσίων εβδομήντα 

πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ  (375.250€)+ΦΠΑ24%,  ή τετρακόσιες εξήντα 

πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ (465.310,00€), συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης 

νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης, το οποίο και θα ανατεθεί σε ανάδοχο κατόπιν διενέργειας 

διεθνούς διαγωνισμού και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ των οικονομικών ετών 

2021, 2022,2023 και 2024.  

• Την υπ’αριθμ. 1/2021 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. (ΑΔΑ: 

ΩΔΤ4ΙΔΞ-ΓΨΓ, ΑΔΑΜ:21REQ008140669). 

• Την υπ’ αριθμ. 64/2021 Απόφαση ΡΑΕ για την ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 

21REQ008144925, ΑΔΑ:ΩΝ7ΓΙΔΞ-Υ48, Αριθμός Καταχώρησης 3379).  

• Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ των 

οικονομικών ετών 2021, 2022,2023 και 2024. 

• Την υπ’αριθμ. 227/17-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΑΙΔΞ-ΙΑ1) Απόφαση της ΡΑΕ για την έγκριση 

της παρούσας Διακήρυξης, των όρων του Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού και τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 7 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια Διαγωνισμού 

7.1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην Διαδικτυακή πύλη του 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είναι η 9η Απριλίου 2021 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00. 

7.2. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 15/04/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. 
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Άρθρο 8 

Έγγραφα της σύμβασης – Πρόσβαση σε αυτά και Παροχή Διευκρινίσεων 

8.1.  Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν.4412/2016 του παρόντος διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:  

α) Η υπ΄αριθμ. 1/2021 Προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β)Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής.(Παράρτημα Ι - Διαδικασία και όροι συμμετοχής και εκτέλεσης, Παράρτημα ΙΙ  - Φυσικό 

Αντικείμενο της Σύμβασης-Υποχρεώσεις του Αναδόχου, Παράρτημα ΙΙΙ - Τεχνικές 

Προδιαγραφές, Παράρτημα ΙΙΙα -Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Παράρτημα IV-Σχέδιο 

σύμβασης, Παράρτημα V – Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών και Παράρτημα VI- 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης). 

β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ),  

γ) Το σχέδιο σύμβασης με τα Παραρτήματα της,  

δ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της Διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.  

8.2. 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 την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Το πλήρες 

σώμα της Διακήρυξης, βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, 

στη διεύθυνση ( URL) : www.rae.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ). 

8.3. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο 12 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 

στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 

του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή, από εκείνους που διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf που θα περιέχει το κείμενο των ερωτημάτων, και το 

οποίο πρέπει υποχρεωτικά να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται μετά την ως άνω προθεσμία ή με άλλο 

τρόπο, ή δεν συνοδεύονται από ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 

 

Άρθρο  9 

Παράταση προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 

9.1. Η ΡΑΕ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής 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: 
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α) όταν, για οποιοδήποτε 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. 

9.2. Η Διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών της σύμβασης. 

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

Άρθρο 10 

Γλώσσα 

10.1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

10.2. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

10.3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη  μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  

10.4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση 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. 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 Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας 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. 

10.5. 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. 

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

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 11 

Εγγυητικές επιστολές 

11.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 14 και 33 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, 

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 
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Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στο υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

11.2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

11.3. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ΄ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυμία, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα, υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στη 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 το 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 

της Εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

11.4.  Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. 

Άρθρο 12 

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. 

Άρθρο 13  

Δικαιούμενοι  Συμμετοχής 

13.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α)  Κράτος Μέλος της Ε.Ε.  

β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

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

δημοσίων συμβάσεων. 

13.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των συμπράξεων δεν 

υποχρεώνονται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε 

περίπτωση που η ένωση οικονομικών φορέων επιλεγεί, ως Ανάδοχος, η ΡΑΕ διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή. 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

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

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο Κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και 

έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων, στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (www. eett.gr). Στη 

συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

β) Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 

γ) Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

- Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος. 
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Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. 

 Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού 

του. 

Άρθρο 14  

Εγγύηση συμμετοχής 

14.1. 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 7.505,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  

14.2. 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. 

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

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 25 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. 

14.3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης.  

14.4. 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,  

14.5. 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 15 

έως 17, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης 

Άρθρο 15 

Λόγοι αποκλεισμού. 

15.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται 

για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

15.1.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

        α) 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). 

         β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
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της ‘Ενωσης (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,  

        γ) 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, σελ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α’ 48),  

         δ) 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, 

        ε) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις 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 την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε  στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

Α΄ 166), 

        στ) 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 ελληνική νομοθεσία 

με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215). 

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. 

 Στις 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. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Κατ΄εξαίρεση των οριζόμενων στην παρούσα παράγραφο δεν αποκλείεται ο υποψήφιος από την 

συμμετοχή στο διαγωνισμό όταν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

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

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

15.1.2.  Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
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απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 

με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

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

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

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 

του δεσμευτικού διακανονισμού. Οι υποχρεώσεις δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 

τηρείται.  Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 

καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), με το 

οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει  ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 

παραπάνω υποχρεώσεις του 

 15.1.3. α) Κατ΄εξαίρεση, δεν  αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 15.1.2. 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 

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

προσφέρων οικονομικός φορέας ο οποίος εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

 α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν.4412/2016. 

 β)  εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

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

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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 

 γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες αποδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο υποψήφιος 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

 δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. 

21PROC008271123 2021-03-11



 14 

ε) εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

υποψηφίων κατά τη προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 

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

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την 

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

ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

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

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

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 

του παρόντος άρθρου 

η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

θ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα του, και το οποίο διαπιστώνεται  αποδεδειγμένως από την Αρχή με οποιοδήποτε 

κατάλληλο μέσο. Eιδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ως σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ 

της παρ. 2 του άρθρου 68  ν. 3863/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 39 

«Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της 

εργατικής νομοθεσίας» εδάφιο Β, του ν. 4488/13.9.2017 (ΦΕΚ Α’ 137). 

Ειδικότερα η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 ως 

ισχύει, που ως ειδικές υπερισχύουν πάσης άλλης της παρούσης διακήρυξης και του λοιπού 

θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης 

τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

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

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

διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους, χωρίς περί αυτού να απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση με δεσμευτική ισχύ. 

Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις 

υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες κατ’ 

εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 

(3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις 

οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 

παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

προσφοράς. 

Οι άνω υπό (γ ) λόγοι αποκλεισμού δεν αίρονται με κανένα μέτρο αυτοκάθαρσης. 
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15.1.5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 

σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β της προηγούμενης  παραγράφου 

υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

15.1.6. 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 . 

15.1.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 15.1.1. και 15.1.4. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 

να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση  

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

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

73 του ν. 4412/2016. 

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

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

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 16 

Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής  

Kαταλληλότητα- Οικονομική επάρκεια - Επαγγελματική ικανότητα-Εμπειρία  

 

16.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί 

φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται: 

• να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 

υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών καθαριότητας.  

• Να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασης τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 

ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.  

• εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 

συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη 

χώρα καταγωγής τους, απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι 

είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
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οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή στο 

οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

16.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει :  

α) μέσο κύκλο εργασιών (ειδικό κύκλο εργασιών) για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(2017, 2018, 2019) στον τομέα δραστηριοτήτων που είναι συναφής με το αντικείμενο της 

ανάθεσης της παρούσας διακήρυξης (καθαριότητα), τουλάχιστον ίσο με το 200% του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς Φ.Π.Α.,  

β) τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις να έχουν τουλάχιστον μία (1) κερδοφόρα χρήση,  

γ) πιστοληπτική ικανότητα που να αποδεικνύεται από αντίστοιχη βεβαίωση έκδοσης των  

τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών πριν της υποβολής της, τουλάχιστον ίση με το 200% του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς Φ.Π.Α.,  

δ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και επαγγελματικής ευθύνης ύψους τουλάχιστον 

1.500.000,00 ευρώ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  

 

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση 

μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας. 

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

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 

με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 

16.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον  αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι υποψήφιοι απαιτείται: 

α) να δραστηριοποιούνται συστηματικά και αποδεδειγμένα στην παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας και να έχουν παράσχει επιτυχώς τα τελευταία τρία (3) χρόνια (2018, 2019, 2020) 

υπηρεσίες καθαριότητας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Επίσης θα πρέπει να δηλώσει τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, και 

συνοπτική περιγραφή τους, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία (2018, 2019, 

2020) με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του 

έργου, τυχόν εταίρων, καθώς και του ποσοστού (%) συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτά.   

β) να απασχολούν προσωπικό τουλάχιστον είκοσι οχτώ (28) ατόμων, κατά την τελευταία 3ετία 

και να δηλώνουν το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών 

στελεχών τους κατά τα τελευταία τρία έτη (2018, 2019, 2020) 

γ) να δηλώνουν το τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την 

εξασφάλιση της ποιότητας,  

δ) να δηλώνουν τα  μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό που θα έχουν στην 

διάθεση τους για την εκτέλεση της σύμβασης   

ε) να διαθέτουν όσον αφορά  στα χρησιμοποιούμενα υλικά καθαρισμού:  

i) κατά περίπτωση, ανάλογα με τα προϊόντα, καταχωρήσεις του Γενικού χημείου του κράτους 

ή/και εγκρίσεις ΕΟΦ ή άλλου αρμόδιου εγκεκριμένου φορέα, 

ii) Δελτία δεδομένων ασφαλείας 

iii) πιστοποιητικά ΕΝ ISO 9001.  
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Προσωπικό απασχολούμενο, κατά την τελευταία τριετία, κάτω των είκοσι οχτώ (28) 

ατόμων καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την εξασφάλιση της ποιότητας θα αξιολογηθούν με βάση τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα III, της παρούσας. 

16.4. Αναφορικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ,οι 

οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με: 

▪ ISO 9001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ή ισοδύναμο, και σε ισχύ,  

▪ ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ή ισοδύναμο, και σε ισχύ, 

▪ ISO 18001 (OHSAS 18001) για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία, ή ισοδύναμο, και σε ισχύ. 

Άρθρο 17 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

17.1.Οι οικονομικοί φορείς μπορούν όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2 του άρθρου 16) και τα σχετικά με την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 3 του άρθρου 16), να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

17.2. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 

για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

17.3. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης  

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

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Άρθρο 18 

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

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

μία από τις καταστάσεις του άρθρου 15 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 16 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 

3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ), το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν 

αναρτηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 

το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά 

στους φορείς αυτούς. 
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Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή 

περισσότερων άλλων οντοτήτων (π.χ. εκμίσθωση μηχανημάτων), πρέπει να μεριμνά ώστε η 

αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό του ΕΕΕΣ, όσο και χωριστό ΕΕΕΣ, όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

Όταν στο διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων, πρέπει 

να δίνεται χωριστό ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, στο οποίο να 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του ΕΕΕΣ. 

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

υποβολής των προσφορών  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ως  προκαταρκτική απόδειξη των ως άνω 

λόγων αποκλεισμού της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.   

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

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

 

Άρθρο 19 

Αποδεικτικά μέσα (μόνο για τον υποψήφιο μειοδότη που θα λάβει την ειδική πρόσκληση) 

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

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16 και 17 της παρούσας 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. 

19.2. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 15 της παρούσας και 

ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση των άρθρων 16 και 17. 

19.3.Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 15.1.1., 15.1.2. και 15.1.4. του άρθρου 15 της 

παρούσας. 

19.4.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 
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εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Δήλωσης (ΕΕΕΣ).  

19.5. 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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών . Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

19.6. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15 ο προσωρινός 

μειοδότης προσκομίζει, σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκ μέρους της Ρ.Α.Ε., αντίστοιχα 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 15.1.1. απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 

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

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

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 15.1.2 και 15.1.4. περίπτωση β΄ πιστοποιητικό (κατά περίπτωση, για 

κάθε μία από τις αναφερόμενες,  στις εν λόγω παραγράφους, καταστάσεις, όπως πιστοποιητικό 

περί μη πτώχευσης, περί μη θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης κλπ) που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Στην περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, προσκομίζει  επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία θα αναφέρονται οι κύριοι και επικουρικοί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

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 15.1.1. και 15.1.2. και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 15.1.4., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

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

15.1.1. και 15.1.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 15.1.4. 

γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 15.1.4. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
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καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 15.1.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής 

του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

19.7. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 16  προσκομίζουν: 

Έγκριση/ βεβαίωση/ άδεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή πιστοποιητικό του οικείου 

επιμελητηρίου/οργανισμού, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου αναδόχου σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμα του. 

19.8. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2 

του άρθρου 16 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών 

(3) οικονομικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) σε περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από τις οποίες να προκύπτει ότι έχουν μία (1) τουλάχιστον κερδοφόρα χρήση,  

β)  Υπεύθυνη Δήλωση περί του μέσου όρου του ειδικού κύκλου εργασιών στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει 

της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, ίσου 

με το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου χωρίς Φ.Π.Α. 

δ) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει πιστοληπτική ικανότητα του 

οικονομικού φορέα η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 200% του προϋπολογισμού 

του υπό ανάθεση έργου, χωρίς Φ.Π.Α. 

ε) ασφαλιστήριο αυμβόλαιο συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης αστικής και επαγγελματικής 

ευθύνης, σε ισχύ, ποσού τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων (1.500.000,00)  ευρώ, με το οποίο 

θα καλύπτονται ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτίριο όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της ΡΑΕ, στο εργαζόμενο σε αυτήν προσωπικό ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από 

αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου, ή των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του. 

19.9. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 3 του άρθρου 16 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν: 

α) κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών καθαριότητας που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 

τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 

δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.  

β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα  κυριότερα έργα  υπηρεσιών καθαριότητας που παρείχε ο 

υποψήφιος τα τρία τελευταία έτη εκτελέστηκαν επιτυχώς. Π.χ:  

i) Πιστοποιητικά θεωρούμενα από την αρμόδια αρχή ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, εάν 

πρόκειται για έργα αναθετουσών αρχών. 

ii) Συστατικές επιστολές/συμβάσεις/παραστατικά των παραληπτών των ως άνω έργων, στο 

βαθμό που αυτά είναι διαθέσιμα/υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα ότι πράγματι 

πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς, αν πρόκειται για υπηρεσίες ιδιωτών 

γ) Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που 

διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης  
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δ) Δήλωση  στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου 

υπηρεσιών και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησης του κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

ε) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για 

την εξασφάλιση της ποιότητας. 

στ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 

ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή εργολαβίας. 

ζ) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της 

ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα. 

Ειδικότερα και όσον αφορά τα υλικά καθαρισμού υποβάλλονται : 

i) κατά περίπτωση, ανάλογα με τα προϊόντα, καταχωρήσεις του Γενικού χημείου του κράτους 

ή/και εγκρίσεις ΕΟΦ ή άλλου αρμόδιου εγκεκριμένου φορέα 

ii) Δελτία δεδομένων ασφαλείας 

iii) πιστοποιητικά ΕΝ ISO 9001 ή άλλα ισοδύναμα.  

19.10. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 4 του άρθρου 16 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν : 

▪ αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει 

εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό ή ισοδύναμο και σε ισχύ, 

▪ αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που 

έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό ή ισοδύναμο και σε ισχύ, 

▪ αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 18001 (OHSAS 18001) για το Σύστημα Διαχείρισης της 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό ή 

ισοδύναμο και σε ισχύ, 

19.11. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

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

αντίστοιχα ΦΕΚ ή Ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

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

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

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

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

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

19.12. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 

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

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 

το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 

το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από 

το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

19.13. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  από 

το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 

όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

ανωτέρω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, 

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

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Οι επίσημες 

δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

19.14. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

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

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

19.15. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο17 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό 

αυτό Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δέσμευση μπορεί να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε 

άλλο κατάλληλο μέσο. 
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19.16. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 

4 ν. 4412/2016. . 

19.17 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 20 

Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

Άρθρο 21 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

21.1.Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παράρτημα ΙΙΙ  της 

Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

21.2. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

21.3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

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

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Άρθρο 22 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

22.1. 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 στο άρθρο 7, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37,  την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και τα άρθρα 2 και 10 της παρούσας. 

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 3 παρ. 

3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

22.2. 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 6 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. 
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22.3. 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 της παρούσας Διακήρυξης. 

(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, στη σχετική δήλωσή του, 

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

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

22.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια 

το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 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 . 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικούς φορείς επισυνάπτουν 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική 

προσφορά).  

22.5. 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, όποια από τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα 

με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 

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

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 

ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

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

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Άρθρο 23 

 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

 

23.1.Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3  

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.  

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 14 της 

παρούσας διακήρυξης. 

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

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

ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠαράρτημαV).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται με την παρακάτω διαδικασία:  

(1) Η Αναθέτουσα Αρχή: 

α) Δημιουργεί μέσω της της διαδικτυακής πλατφόρμας https://espdint.eprocurement.gov.gr 

συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία και παράγει το σχετικό πρότυπο EEEΣ 

σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύει, αρχικά, τοπικά στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή.   

β) Στην συνέχεια αναρτά στον χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα 

παραχθέντα αρχεία ως εξής:  

➢ το περιεχόμενο του αρχείου PDF  είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και 

κοινοποιείται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, όπως εν 

προκειμένω. 

➢ Το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 

προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eEEEΣ της ΕΕ την σχετική απάντηση 

τους. 

(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους 

συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΣΣ όπως αυτό έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε 

μορφή PDF  ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Προς τούτο πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο  

xml από το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα 

https://espdint.eprocurement.gov.gr.  

(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ. είτε με τη χρήση του 

αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε.  

23.3.H εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή  (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

23.4.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.  
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23.5. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Περαιτέρω μαζί με την τεχνική προσφορά υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά 

και στοιχεία:  

α) Αντίγραφο καταστάσεων προσωπικού για τα τελευταία τρία έτη, όπου θα αναφέρεται το 

προσωπικό, η ειδικότητα και το ωράριο συνήθους απασχόλησης του. Προσωπικό 

απασχολούμενο, κατά την τελευταία τριετία, κάτω των είκοσι οχτώ (28) ατόμων 

(καθαρίστριες-στες) καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

β) τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού 

γ) Έκθεση μεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου (έλεγχος και εποπτεία των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, προτεινόμενη οργάνωση του έργου-κατανομή προσωπικού (βάρδιες-ωράριο)-

χρησιμοποίηση εξοπλισμού – τυχόν τεχνικά φυλλάδια). 

δ) Έκθεση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (ο χρόνος απόκρισης σε έκτακτες ανάγκες 

καθαριότητας- αριθμός επιπλέον προσωπικού που μπορεί να διατεθεί) 

ε) περιγραφή της ομάδας έργου και αποδεικτικά προϋπηρεσίας  

στ) Βεβαίωση (επίσκεψης των χώρων) εκδοθείσα από την ως άνω αναφερόμενη αρμόδια 

υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής, προς απόδειξη της πλήρωσης της υποχρέωσης επίσκεψης των 

προς καθαρισμό χώρων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να επισκεφθούν τους προς 

καθαρισμό χώρους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, και να λάβουν γνώση αυτών και των συνθηκών 

εργασίας, κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα. 

 

Σε περίπτωση που η Τεχνική προσφορά συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από 

τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται 

με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  

23.6.Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

23.7. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική πλατφόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενού 

ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό 

23.8.Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

Άρθρο 24  

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

21PROC008271123 2021-03-11



 27 

24.1. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στο άρθρο 20 της 

παρούσας κριτήριο ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής), όπως ορίζεται κατωτέρω.  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ 

μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 

υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν 

το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο 

του πέντε. 

Η τιμή αναγράφεται, ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, η ολογράφως 

αναγραφόμενη τιμή υπερισχύει της αριθμητικής. 

Αναγράφεται χωριστά το ποσοστό του ΦΠΑ και το ποσό της καθαρής αξίας  της προσφερόμενης 

τιμής. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6%.  

Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επιβαρύνει το κόστος του αναδόχου.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται  

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  σε 

μορφή pdf 

24.2. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στη παρ.5 του άρθρου 4 της 

παρούσας Διακήρυξης. 

24.3. Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι), επί ποινή 

αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 

των εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της 

προσφοράς τους.  
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24.4.Στην προσφορά τους, οι συμμετέχοντες, πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού 

τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, 

υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνουν την 

ανάλυση του ύψους του ετήσιου συνόλου μικτών αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των 

πάσης φύσεως υπηρεσιών, των αναλώσιμων του εργολαβικού κόστους και του ΦΠΑ), 

σύμφωνα με τις ημέρες, και τις ώρες εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στη 

ΡΑΕ, που ορίζονται στην ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία θα υπάγονται 

οι εργαζόμενοι. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο εργοδοτικό κόστος, 

οι αποδοχές των εργαζομένων θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τα προβλεπόμενα από τη 

κείμενη νομοθεσία για εργαζόμενο με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριετία (πάνω από τρία έτη) 

στις υπηρεσίες καθαρισμού και ηλικίας άνω των 25 ετών. 

Άρθρο 25 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

25.1. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα οκτώ (8)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . Προσφορά η 

οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

25.2. 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 το άρθρο 14 

της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 

διάρκεια. 

25.3. 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. 

Άρθρο 26 

Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριμένα στα άρθρα 21 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 22 (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 23 (Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής- 

τεχνικής προσφοράς), 24 (Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών), 25 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 27 (Ηλεκτρονική 

αποσφράγιση προσφορών), 28 (Αξιολόγηση προσφορών), 29 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας. 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3 

του άρθρου 27 της παρούσας διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 15.1.4. περ. γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) 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. 

Άρθρο 27 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

27.1.Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», θα γίνει την 15/04/2021 ημέρα Πέμπτη 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  

27.2. 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. 

27.3. 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. 

 

 

Άρθρο 28 

Αξιολόγηση προσφορών 

28.1. 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 : 
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α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη 

των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  Τα ανωτέρω 

υπό στοιχεία α και β στάδια μπορούν να γίνονται και ενιαία. 

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 τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ 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 το άρθρο 31 

της παρούσας.  

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης 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.  

28.2. 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.  

28.3. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

28.4.Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ  

28.5.Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 31 της 

παρούσας.  

Άρθρο 29 

Πρόσκληση προς υποβολή δικαιολογητικών 

29.1.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, δεκα 

(10) 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  που περιγράφονται στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15 της 

διακήρυξης, για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 16  και 17 αυτής,  

καθώς και για την νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο.  
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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. 

29.2.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. 

29.3. 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: 

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 το άρθρο 15  (λόγοι αποκλεισμού) και τα 

άρθρα 16 και 17 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

29.4. 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.  

29.5.Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

29.6.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. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 

αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη 

ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15 % στην 

περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο  
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29.7.Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Άρθρο 30 

Κατακύρωση 

30.1.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 επόμενο άρθρο 

31 της παρούσας. 

30.2.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 στο άρθρο 31 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,  εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα  τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 της παρούσας  

30.3.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.  

30.4.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.  

 

Άρθρο 31 

Προδικαστικές προσφυγές. 

31.1.Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 

κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 

νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

31.2. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 

ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) 

δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 

τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών 

από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 
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προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης 

31.3.Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

31.4.Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 

4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια.  

31.5.Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 

4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 

του ν.4412/2016. 

31.6.Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 

στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

31.7.Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 

των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

31.8.Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 

4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Άρθρο 32 

Ματαίωση της 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, 
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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.  

 

Άρθρο 33 

Εγγύηση  καλής εκτέλεσης  

33.1.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 στο άρθρο 11 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενο της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα  οριζόμενα στο άρθρο 72 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 τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 37 της παρούσας, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

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

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

33.2.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 

αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Άρθρο 34 

Συμβατικό πλαίσιο –Εφαρμοστέα Διαδικασία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Άρθρο 35 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

35.1.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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35.2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους.  

35.3. Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α' έως στ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3 του ως άνω 

άρθρου. Ειδικότερα στην σύμβαση που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή με τον ανάδοχο 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία α έως στ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 68 του ν.3863/2010 

καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση 

είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.  

35.4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους, υπό 

μορφή υπεργολαβίας, σε τρίτο, τότε, στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος καθώς και ο 

υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως για την καταβολή των πάσης φύσεων αποδοχών και 

εισφορών. 

35.5. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης 

προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός έδρας της επιχείρησης. 

35.6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 

Παράρτημα II της παρούσας.  

35.7. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο Παράρτημα III της παρούσας. 

Άρθρο 36 

Υπεργολαβία 

36.1.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.  

36.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο 

θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

36.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 15 της παρούσας και με τα αποδεικτικά 

μέσα του άρθρου 19 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  

το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
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δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 

6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 37 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 38 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

38.1.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1.1. του άρθρου 15 της παρούσας 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. 

38.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της 

παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 

 

Άρθρο 39 

Τρόπος πληρωμής 

39.1.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τη εξόφληση του 100% της μηνιαίας συμβατικής 

αξίας, μετά την οριστική μηνιαία παραλαβή των υπηρεσιών εφόσον προσκομίζονται τα νόμιμα 

δικαιολογητικά.  

39.2. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας 

υπηρεσίας είναι:  

α) μηνιαίο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο 

συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΡΑΕ. 

β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα,  

γ) εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» 

δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

ε) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
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στ)  Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που 

διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης όπως ιδίως: 

α) αντίγραφο του τρέχοντος Α.Π.Δ. (Αναλυτική περιοδική δήλωση) από το ΙΚΑ.   

β) Κατάσταση προσωπικού στην οποία θα αναγράφονται και οι τυχόν τροποποιήσεις (νέες 

προσλήψεις, απολύσεις, ωράριο εργασίας κλπ.) θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

γ) Κατάσταση απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών για το απασχοληθέν στο έργο προσωπικό 

του Αναδόχου στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με θεώρηση του ασφαλιστικού οργανισμού, ή 

άλλο αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται η καταβολή. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τους 

μισθούς, τα επιδόματα κλπ. στο απασχοληθέν προσωπικό. 

39.3. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του  

άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8 %  επί του καθαρού ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2198/1994. 

39.4.Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο όνομα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Α.Φ.Μ. 

099441906και Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ και η εξόφλησή τους θα γίνεται σε ευρώ, στην Ελλάδα 

 

Άρθρο 40 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-κυρώσεις 

40.1.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. Κηρύσσεται επίσης έκπτωτος αν δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 

στο άρθρο 35 της παρούσας καθώς και στο Παράρτημα II ή εάν δεν παράσχει τις υπηρεσίες του 

σε συμφωνία με το Παράρτημα III.    
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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.  

40.2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων η  κύρωση της  ολικής κατάπτωσης 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 δημοσίων συμβάσεων. 

40.3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 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 ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας 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, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

40.4.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

40.5.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Άρθρο 41 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων  του άρθρου 40 της παρούσας (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και του 

άρθρου 45 (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε 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. 

 

 

21PROC008271123 2021-03-11



 39 

Άρθρο 42 

Παρακολούθηση της σύμβασης  

42.1.Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

το Τμήμα Προμηθειών & Παρακολούθησης Έργων (σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών), το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

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

ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

42.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 

δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων 

από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 

Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 

οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Άρθρο 43 

Διάρκεια της σύμβασης  

43.1.Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμφωνητικού  και λήγει μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία υπογραφής.  

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, μηνιαίας 

διάρκειας. 

43.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 40 της 

παρούσας. 

Άρθρο 44 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

44.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΡΑΕ. με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής. Η επιτροπή παραλαβής συγκροτείται σύμφωνα με την παρ.  11 περίπτωση δ του 

άρθρου 221 του ν.4412/2016.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών ελέγχεται η συμφωνία τους με τους όρους της 

σύμβασης και τα οριζόμενα στο Παράρτημα IIΙ της παρούσας, μπορεί δε να καλείται να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες/παραδοτέα ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, ή δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά τη παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

44.2 Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως προς τους όρους της παρούσας συντάσσει Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, όπου 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 45 

Απόρριψη παραδοτέων/υπηρεσιών -Αντικατάσταση 

45.1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 

μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 40 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

45.2.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

           

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ                                                                                                           

 

                                                                                                                       

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1.1 Το αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης αφορά στην επιλογή αναδόχου για την 

κατακύρωση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου της ΡΑΕ»  

Οι προς καθαρισμό χώροι του κτιρίου είναι: 

• Δύο (2) υπόγεια (γκαράζ, αποθήκες, μηχανοστάσια κλιμακοστάσια), βιομηχανικό 

δάπεδο.  

Συνολική επιφάνεια:  2.100 τ.μ., περίπου.  

• Ισόγειο: Δύο εισόδους (μία επί της οδού Πειραιώς και μία επί της οδού Αλκυονέως) 

και δύο (2) θυρωρεία αντιστοίχως, δάπεδα: μάρμαρο και πλακάκια. Επτά (7) όροφοι, 

γραφεία και αίθουσες, ως επί το πλείστον δάπεδο με ξύλο laminate και σε ορισμένους 

χώρους ξύλο, πλαστικό (PVC) και πλακάκια. Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας 5.500 τ.μ., 

περίπου. 

• Συμπληρωματικοί χώροι: 

- Κλιμακοστάσιο: μάρμαρο  

- Διάδρομοι: πλακάκια 

- Τουαλέτες: πλακάκια 

- Πολυκουζινάκια: πλακάκια 

- Υπαίθριοι χώροι: πλάκες 

- Βεράντες: πλάκες 

- Περιβάλλων χώρος: πλάκες, βιομηχανικό δάπεδο, κήπος 

- Πεζοδρόμια: πλάκες 

- Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι εσωτερικοί, εξωτερικοί όλου του κτιρίου.  

- Ράμπες εισόδου – εξόδου γκαράζ  

- πρεβάζια 

• Ο Ανάδοχος θα διαθέτει, καθημερινά, για τον τακτικό καθαρισμό του κτιρίου, 

τουλάχιστον, 14 άτομα, άνω των 25 ετών με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Τα 

12 άτομα θα δουλεύουν τρεις (3) ώρες καθημερινά Δευτέρα- Παρασκευή (18:00-

21:00), ενώ απαιτείται η παρουσία δύο (2) ατόμων (από τα 14), καθημερινά 

Δευτέρα- Παρασκευή, κατά τις ώρες 07:00-17:00.  Οι ώρες απασχόλησης τους θα 

είναι: 07:00-15:00 για το ένα άτομο και 9:00-17:00 για το δεύτερο άτομο, τα οποία 

θα παρευρίσκονται στα γραφεία της ΡΑΕ και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ενόψει 

της ανάγκης συνεχούς καθαρισμού των αιθουσών και χώρων συνεδριάσεων που 

χρησιμοποιεί η ΡΑΕ για τις συσκέψεις των μελών της και ιδίως τις συσκέψεις με 

τρίτους. Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω πρόγραμμα εργασιών δύναται να τροποποιηθεί 

μετά από σχετικό αίτημα της Αρχής. 
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1.2 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

• Οι εργασίες καθαρισμού που προβλέπονται στο Παράρτημα IIΙ θα γίνονται σε 

καθημερινή βάση, και τις ώρες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτό. 

• Ο Ανάδοχος εγγυάται και συνομολογεί προς τη ΡΑΕ ότι είναι ενήμερος ως προς τις 

απαιτήσεις των υπηρεσιών του τακτικού καθαρισμού, ότι έχει την απαιτούμενη 

ικανότητα, εμπειρία, τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό, τεχνική και οικονομική 

δυνατότητα να φέρει εις πέρας τις υπηρεσίες αποτελεσματικά και έγκαιρα. 

• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγήσει, με δικές του δαπάνες, στο 

προσωπικό του, που θα παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισμού, τον εξοπλισμό και τα 

αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση των ανατεθειμένων 

υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα και το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε περίπτωση και για όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα διαθέτει τις 

κατάλληλες άδειες εργασίας. 

• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ομοιόμορφη και άριστη εμφάνιση του 

προσωπικού καθαρισμού του κτιρίου. Συγκεκριμένα, το προσωπικό καθαρισμού πρέπει 

να φέρει υποχρεωτικά ομοιόμορφη ενδυμασία με το λογότυπο του Αναδόχου τυπωμένο 

επί της ενδυμασίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας. Η συμπεριφορά του 

προσωπικού καθαρισμού πρέπει να διακρίνεται από σοβαρότητα, τιμιότητα, ευγένεια, 

προθυμία, διακριτικότητα και εχεμύθεια.  

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οιεσδήποτε αναφορές και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

• Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και τις 

σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα υλικά που θα 

χρησιμοποιήσει. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της ΡΑΕ και είναι 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και 

εγκαταστάσεις της ΡΑΕ που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων 

του ή προστηθέντων αυτού ή ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των 

προσώπων που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν, του προσωπικού της ΡΑΕ και τρίτων 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των 

παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση του Έργου, είτε 

λόγω πταίσματος των προστηθέντων του Αναδόχου είτε λόγω ακαταλληλότητας και 

ελαττωματικότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Γι’ αυτό το λόγο δηλώνει ότι 

επισκέφτηκε τους χώρους της ΡΑΕ, έλεγξε τις εγκαταστάσεις και διαπίστωσε ότι πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, 

ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.  

• Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων ή 

συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου 

ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του 

χορηγούνται με την Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι 

τυχόν εγκεκριμένοι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική 

Νομοθεσία. 
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• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από 

την ΡΑΕ, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα 

(πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση 

της Σύμβασης), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΡΑΕ. Η τήρηση των 

καθηκόντων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας των προσώπων που χρησιμοποιεί 

αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει ν’ αποφεύγει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβολή της συνεργασίας 

και της συμβατικής του σχέσης με τη ΡΑΕ, με εξαίρεση την απλή αναφορά στο 

πελατολόγιό του. 

• Kατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού  δικαίου, που 

έχει θεσπισθεί 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. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, 

σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, τις τακτικές και έκτακτες, του εν λόγω προσωπικού, την 

κοινωνική του ασφάλιση και τις άλλες ανάλογης φύσης παροχές και ουδέποτε δύναται να 

αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω παροχών στο απασχολούμενο στον καθαρισμό των 

χώρων της ΡΑΕ προσωπικό, με τη δικαιολογία ότι η ΡΑΕ δεν του κατέβαλε την 

κανονισμένη αποζημίωση. Επίσης οφείλει να τηρεί και την νομοθεσία περί υγείας και 

ασφαλείας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.           

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των 

όρων της σύμβασης και να ελέγχει την ποιότητα των  εργασιών του προσωπικού του, 

καθημερινά.  Υποχρεούται, επίσης, να ορίσει υπεύθυνο εργασιών  και να γνωστοποιήσει 

το ονοματεπώνυμό του στο Τμήμα Προμηθειών & Παρακολούθησης Έργων της ΡΑΕ.  

• Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα, 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας εκ μέρους της Αρχής, και να προσκομίσει επιπλέον 

προσωπικό για την αποκατάσταση του προβλήματος, καθώς επίσης και να εκτελέσει 

εργασίες τα Σάββατα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

περιστατικών. Οι αίθουσες συνεδριάσεων θα καθαρίζονται σε περιπτώσεις εκδηλώσεων, 

ανάλογα με τις ανάγκες, εκτός του καθημερινού καθαρισμού τους, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Αρχής.  

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της ΡΑΕ για 

κάθε διαπιστούμενη βλάβη στις υδραυλικές, αποχετευτικές και ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις.  

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Προμηθειών & Παρακολούθησης 

Έργων κατάσταση προσωπικού που θα απασχολείται στην ΡΑΕ. Στην κατάσταση αυτή 

θα επισυνάπτονται τα πλήρη στοιχεία του προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες του εν 

λόγω Τμήματος.     

• Κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει 

τις υπηρεσίες του και να τροποποιεί το αναλυτικό πρόγραμμα καθαρισμού, σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες της ΡΑΕ.  

• Για την εκτέλεση των εργασιών του καθαρισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

χρησιμοποιεί σε αριθμό και συχνότητα, το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό που διαθέτει, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται άψογο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 

προσωπικό που καθορίζεται ανωτέρω, για την εξασφάλιση άψογων αποτελεσμάτων, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς επίτευξη των 

αποτελεσμάτων αυτών. 
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• Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος θα επιλέγεται, προσλαμβάνεται και 

αμείβεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο που θα είναι και εργοδότης του, ενώ  η ΡΑΕ 

δεν έχει καμία νομική σχέση με αυτό. Κατ’ εξαίρεση, το Τμήμα Προμηθειών & 

Παρακολούθησης Έργων της ΡΑΕ,  έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την 

αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί  ακατάλληλο.  

• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει, ώστε να αποφύγει 

περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζει να αναπληρώνει, 

αμελλητί, υποχρεούται δε να διασφαλίζει τον καθαρισμό των χώρων της Αναθέτουσας 

Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο, κατά την περίοδο διακοπών, σε τυχόν περίπτωση απεργίας 

του προσωπικού του, κ.λ.π.  

• Η συγκέντρωση των απορριμμάτων σε πλαστικούς σάκους και μεταφορά τους σε ειδικούς 

χώρους αποκομιδής απορριμμάτων εκτός του κτιρίου αποτελεί υποχρέωση του 

Αναδόχου.  

• Περαιτέρω εξειδίκευση των υποχρεώσεων του Αναδόχου είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί στη σύμβασή του με τη ΡΑΕ. 

 

 

 

 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ περιγράφονται  αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τον καθαρισμό 

του εν λόγω κτιρίου.  
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Παράρτημα IIΙ 

ΜΕΡΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1.  ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 

1.1. Μάρμαρα: Σκούπισμα και πλύσιμο καθημερινά με σαπούνι και ξέβγαλμα με νερό. Μία 

φορά το μήνα, να λουστράρονται ελαφρώς προς αποφυγή ατυχήματος.  

1.2. Δάπεδα με ξύλο (αληθινό) και laminate: Σκούπισμα και κατάλληλο πλύσιμο, 

καθημερινά. 

1.3. Πλαστικά Δάπεδα (PVC): Σκούπισμα και κατάλληλο πλύσιμο, καθημερινά. 

1.4. Δάπεδα με πλακάκια: Σκούπισμα και πλύσιμο, καθημερινά, με απορρυπαντικό και 

ξέβγαλμα με νερό.   

 

 

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ –     ΕΙΣΟΔΟΥ – 

ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ   

 

2.1.  Καθημερινώς, ξεσκόνισμα και καθάρισμα γραφείων και λοιπών επίπλων,  

διακοσμητικών αντικειμένων, φωτιστικών, τηλεφώνων, περβαζιών, παραθύρων, 

βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, κ.λ.π., εξάλειψη  αποτυπωμάτων από τις πόρτες.             

2.2.  Καθημερινώς, θα τοποθετούνται πλαστικοί σάκοι στα καλάθια των αχρήστων, τα οποία 

θα πλένονται μία  φορά το μήνα. 

2.3.  Πλύσιμο θυρών,  εσχαρών  εξαερισμού  φωτιστικών  οροφής  γραφείων και αιθουσών,  

μια φορά το δίμηνο. Πλύσιμο διακοπτών μία φορά την εβδομάδα. 

2.4.  Ο εξοπλισμός Πληροφορικής δεν θα γίνεται από το συνεργείο καθαρισμού.  

 

 

3.  ΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ  -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (RECEPTIONDESK) 

 

3.1.  Η  θύρα της κεντρικής  εισόδου (Πειραιώς)  και το  αντίστοιχο θυρωρείο (τζάμια, πόρτες, 

αλουμίνια, έπιπλα, συσκευές κλπ.) θα ξεσκονίζονται επιμελώς και θα πλένονται 

καθημερινώς. 

3.2.  Το αντιστατικό ποδόμακτρο της κεντρικής εισόδου θα σκουπίζεται και θα καθαρίζεται 

καθημερινά και θα πλένεται μία φορά το μήνα. 

 

 

4 .  ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ 

 

4.1.   Καθημερινά, καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση των ειδών υγιεινής, πλύσιμο των 

καθρεπτών, πλύσιμο  και  σφουγγάρισμα των  δαπέδων  με    κατάλληλα απορρυπαντικά 

και απολυμαντικά.   

4.2.  Καθημερινά, άδειασμα και πλύσιμο των καλαθιών των αχρήστων και τοποθέτηση  

πλαστικών σάκων. Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και σαπουνιού χεριών, 

σύμφωνα με τις ανάγκες. 

4.3.  Πολυκουζινάκια: Καθημερινά, σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με 

κατάλληλο απορρυπαντικό, πλύσιμο των νεροχυτών και των εφαπτόμενων επιφανειών. 
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Πλύσιμο των ντουλαπιών εξωτερικά, μία φορά το μήνα. Εσωτερικά, μια φορά το 

εξάμηνο. Καθημερινά, άδειασμα και καθάρισμα των καλαθιών αχρήστων και 

τοποθέτηση πλαστικών σάκων. Τα καλάθια των αχρήστων θα πλένονται, μία φορά την 

εβδομάδα. 

4.4.  Τα ψυγεία στα πολυκουζινάκια θα καθαρίζονται εξωτερικά μια φορά την εβδομάδα και 

εσωτερικά μια φορά το εξάμηνο. 

4. 5.  Πλύσιμο τοίχων, πλακιδίων τοίχου, θυρών, εσχαρών εξαερισμού και φωτιστικών οροφής 

των ως άνω χώρων (τουαλέτες, πολυκουζινάκια),  μια φορά το εξάμηνο. 

 

 

5.  ΣΤΟΡΙΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 

 

5.1. Ξεσκόνισμα όλων των περσίδων και των στορ, μια φορά το μήνα.  

 5.2.  Πλύσιμο των πλαισίων από αλουμίνιο, μια φορά το εξάμηνο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

6.   ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ  

 

 6.1.  Κλιμακοστάσια – πλατύσκαλα από μάρμαρο:  Σκούπισμα και πλύσιμο των δαπέδων μια 

φορά την εβδομάδα. 

 6.2.  Καθημερινά ξεσκόνισμα περβαζιών & κουπαστών. Πλύσιμο κάγκελων, κουπαστών, 

πρεβαζιών, μία φορά την εβδομάδα.  

 6.3.  Διάδρομοι: σκούπισμα και πλύσιμο των δαπέδων, καθημερινά. 

 6.4.   Πλύσιμο φωτιστικών, σχαρών εξαερισμού οροφής, τοίχων κοινόχρηστων χώρων και 

κλιμακοστασίων μία φορά το εξάμηνο. 

 6.5.   Ξεσκόνισμα κουτιών πυρασφάλειας, μία φορά την εβδομάδα. 

 

7.  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ    

 

7.1. Καθημερινά, καθάρισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, καθάρισμα και πλύσιμο των 

τοιχωμάτων, καθάρισμα και πλύσιμο των  θυρών και των καθρεπτών με ειδικό υγρό. 

 

 

8.   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΝ  

 

8.1. Τοίχοι με πλαστικό χρώμα: Πλύσιμο με κατάλληλα απορρυπαντικά και ξέβγαλμα, δύο 

φορές τον χρόνο.  

 8.2. Τοίχοι με ηχομονωτικές επενδύσεις: Ειδικός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα, μία 

φορά το εξάμηνο. 

 8.3. Εξωτερικές επιφάνειες κτιρίου από αλουμίνιο (etalbond): Πλύσιμο, μία φορά το χρόνο. 

 

 

9. ΥΠΟΓΕΙΑ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΓΚΑΡΑΖ – ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ)  

 

 9.1. Δάπεδα 1ου  υπογείου: Σκούπισμα και πλύσιμο μία φορά το μήνα. 

 9.2. Δάπεδα 5ου  υπογείου - γκαράζ: Σκούπισμα και πλύσιμο μία φορά το εξάμηνο. 

 9.3. Ράμπες εισόδων – εξόδων γκαράζ: Σκούπισμα και πλύσιμο μια φορά την εβδομάδα.  

 9.4.  Πλύσιμο φωτιστικών, σχαρών εξαερισμού οροφής, όλων των ως άνω χώρων, δύο φορές 

το χρόνο. 
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 9.5.  Αποθήκες – μηχανοστάσια: Ξεσκόνισμα, σκούπισμα, πλύσιμο δαπέδων  μια φορά το 

μήνα. Πλύσιμο φωτιστικών,  σχαρών  εξαερισμού οροφής, δύο φορές το χρόνο. 

9.6. Ρολά εισόδων – εξόδων γκαράζ (5ο υπόγειο): Πλύσιμο  μία φορά το δίμηνο.  

 

10.   ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ  ΧΩΡΟΙ – ΒΕΡΑΝΤΕΣ 

 

10.1.  Υπαίθριος χώρος 1ου ορόφου: Σκούπισμα και πλύσιμο, μια φορά την εβδομάδα. 

Πλύσιμο φωτιστικών, τρεις φορές το χρόνο. 

10.2. Λοιποί υπαίθριοι χώροι – βεράντες: Σκούπισμα και πλύσιμο, μία φορά την εβδομάδα. 

Καθαρισμός κουπαστών, κάγκελων, περβαζιών, μια φορά το μήνα, εξωτερικών 

φωτιστικών, τρεις φορές το χρόνο.  

 

11.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ  ΧΩΡΟΣ 

 

11.1. Περιβάλλων χώρος με πλάκες, με εισόδους από την οδό Πειραιώς και την οδό 

Αλκυονέως: Σκούπισμα και πλύσιμο, μια φορά την εβδομάδα. 

11.2. Περιβάλλων χώρος, φυτεμένος ή με χαλίκι: Καθάρισμα από σκουπίδια, μια φορά την 

εβδομάδα. 

11.3. Στέγαστρα: Πλύσιμο μία φορά το δίμηνο.  

11.4. Πεζοδρόμια (εξωτερικά): Πλύσιμο μία φορά το δεκαπενθήμερο.  

 

Επισημαίνεται ότι: Ο Ανάδοχος υποχρεούται στον τακτικό καθαρισμό των σιφονιών, σ΄ 

όλους τους χώρους, εντός και εκτός του κτιρίου, από σκουπίδια, φύλλα, κ.λ.π., κατ’ 

ελάχιστον μία φορά την εβδομάδα. 

 

 

12.   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 

 

12.1. Καθαρισμός των τζαμιών εσωτερικά, μία φορά το μήνα.  

12.1. Καθαρισμός των τζαμιών εξωτερικά, μία φορά το τρίμηνο.  

12.2. Η πρόσβαση για τον καθαρισμό των τζαμιών εξωτερικά θα γίνεται με τη χρήση 

μηχανικών μέσων.  

 

 

13.   ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

13.1. Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε πλαστικούς σάκους και μεταφορά τους προς 

απόρριψη στους ειδικούς χώρους και κάδους εκτός του κτιρίου. 

13.2. Σε κάθε όροφο, θα υπάρχει ειδικός κάδος περισυλλογής χαρτιού προς ανακύκλωση. 

Το περιεχόμενο των κάδων θα περισυλλέγεται από το συνεργείο καθαρισμού, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Προμηθειών & Παρακολούθησης Έργων της 

ΡΑΕ, και θα τοποθετείται σε ειδικούς κάδους ή ειδικό χώρο εκτός του κτιρίου, 

σύμφωνα επίσης με τις οδηγίες του Τμήματος  Προμηθειών & Παρακολούθησης 

Έργων . 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.  Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και 

απολύμανσης πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και φιλικά προς το 

περιβάλλον.   

2.  Mε αποκλειστική ευθύνη του εργολήπτη, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 

για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα 

υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του 

αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή 

προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης που θα διατίθενται από τον εργολήπτη για 

τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.   

3.  Το προσωπικό που θα απασχοληθεί να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση των 

μηχανημάτων – συσκευών και στις εργασίες καθαρισμού χώρων δημοσίων κτιρίων.  

     

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

- Τρόλεϊ καθαριστριών 

- Μηχανές απορρόφησης υγρών 

- Μηχανές πλυσίματος – γυαλίσματος spray 

- Σκάλες φορητές 

-Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος   

-Θα χρησιμοποιούνται διπλοί κάδοι σφουγγαρίσματος, διπλού συστήματος για γραφεία –

κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικοί για W.C. 

-Επίσης, θα χρησιμοποιούνται σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία κοινόχρηστους 

χώρους.  

- Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου.  

- Υφασμάτινες μάκτρες ( dust mop), όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα, 

με υποχρέωση να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα καθαρές. 

- Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων, ανθεκτικές διαφόρων μεγεθών 

- Σακούλες  περισυλλογής χαρτιού, διαφορετικού χρώματος από αυτές των απορριμμάτων, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Προμηθειών & Παρακολούθησης Έργων.  

- Λάστιχα 

- Μπαλαντέζες 

- Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου αλλού χρειάζεται 

- Τυχόν λοιπά απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμός για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης  

 

 

Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ : 

 

   α)  Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της υπηρεσίας για την καθαριότητα. 

   β)  Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως, να είναι καλής 

ποιότητας και τα πλέον κατάλληλα.  

      γ)  Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές 

(βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του κτιρίου. 
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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  

 

 

Α.   Απαραίτητα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης:  

 

1. Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής. 

2. Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων ρύπων. 

3. Απολυμαντικά επιφανειών. 

4. Υγρό καθαριστικό τζαμιών – καθρεπτών.  

5. Γυαλιστικό κρουνών 

6. Γυαλιστικό μεταλλικών και ανοξείδωτων επιφανειών. 

7. Αυτογυάλιστη παρκετίνη, αντιολισθητική για δάπεδα.  

 

Όλα τα ανωτέρω προϊόντα να είναι υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένα κατά ISO από 

αρμόδια Αρχή.  

 

 

Β.  Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να πληρούν τους εξής 

όρους:   

 

1. Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή/και 

ΕΟΦ ή άλλο αρμόδιο εγκεκριμένο φορέα. 

2. Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή/και 

ΕΟΦ ή άλλο αρμόδιο εγκεκριμένο φορέα και να έχουν CE mark επισήμανση.  

3. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες 

οσμές, να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να 

μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον 

εξοπλισμό του κτιρίου. 

 

 Γ.  Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου 

καθαρισμού (καθαριστές) στη συσκευασία και με τη σύνθεση – διάλυση της εταιρείας 

παραγωγής τους. 

 Δ.  Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων (προς χρήση) των προϊόντων καθαρισμού 

που θα κάνουν οι καθαριστές να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας  παρασκευής 

των προϊόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Για την Σύμβαση  

 «Παροχή  Υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου της ΡΑΕ»  

α/α Περιγραφή 

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* 

5 

Προβλεπόμενο μικτό ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει 

της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν 

υπάγεται) 

 €/ώρα 

6 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις 

πάσης φύσεως νόμιμες μικτές αποδοχές για το σύνολο 

των εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας (12 

μήνες) 

           € 

7 

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των 

εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας (12 

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 
         

% 
    € 
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15 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
    € 

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  ΕΥΡΩ 

17 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία τυχόν 

υπάγονται οι εργαζόμενοι 
  “περιγραφή” 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (σχέδιο σύμβασης) 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, …….,……… του έτους …………. μεταξύ : 

 

 

Αφενός, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με έδρα την Πειραιώς 132, Αθήνα, νομίμως 

εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο αυτής, 

…………………….(καλούμενη εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή»ή «ΡΑΕ») και 

 

Αφετέρου, της εταιρείας με την επωνυμία..……….., που εδρεύει 

………………οδός……..αριθμ…….. ΤΚ..…., με ΑΦΜ ………….. Δ.Ο.Υ …………., 

τηλ…………….., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από 

τον/την………………….,με ΑΦ Μ………………..Δ.Ο.Υ………….Α.Δ.Τ……………. 

σύμφωνα με…………………..(καλούμενη εφεξής ο «Ανάδοχος»). 

 

 

Και έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθμ. …..Απόφαση της ΡΑΕ για την έγκριση διενέργειας ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των 

χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ». 

2. Την υπ΄αριθμ. ….Προκήρυξη (αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ……………….) της ΡΑΕ  

3. 12. Την υπ’ αριθμ. ……….Προσφορά του Αναδόχου . 

4. 12. Την υπ’ αριθμ…../…… Απόφαση ΡΑΕ για την κατακύρωση του Διαγωνισμού και 

την ανάθεση του έργου. 

5. Την υπ΄αριθμ. ……………………………...Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος του αναδόχου 

πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής σοβαρότητας» για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το 

Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης. 

6. Το υπ΄αριθμ. ……………………ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής και επαγγελματικής 

ευθύνης 

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

Άρθρο 1 – Αντικείμενο- Περιγραφή-Αμοιβή 

1.1 Ο Ανάδοχος με την παρούσα σύμβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού των χώρων στο νέο κτίριο της ΡΑΕ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 132, 

Αθήνα, (εφεξής «Έργο»)  

 Οι προς καθαρισμό χώροι του κτιρίου είναι: 

• Δύο (2) υπόγεια (γκαράζ, αποθήκες, μηχανοστάσια κλιμακοστάσια), βιομηχανικό 

δάπεδο.  

Συνολική επιφάνεια:  2.100 τ.μ., περίπου.  

• Ισόγειο: Δύο εισόδους (μία επί της οδού Πειραιώς και μία επί της οδού Αλκυονέως) 

και δύο (2) θυρωρεία αντιστοίχως, δάπεδα: μάρμαρο και πλακάκια. Επτά (7) όροφοι, 

γραφεία και αίθουσες, ως επί το πλείστον δάπεδο με ξύλο laminate και σε ορισμένους 
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χώρους ξύλο, πλαστικό (PVC) και πλακάκια. Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας 5.500 τ.μ., 

περίπου. 

• Συμπληρωματικοί χώροι: 

- Κλιμακοστάσιο: μάρμαρο  

- Διάδρομοι: πλακάκια 

- Τουαλέτες: πλακάκια 

- Πολυκουζινάκια: πλακάκια 

- Υπαίθριοι χώροι: πλάκες 

- Βεράντες: πλάκες 

- Περιβάλλων χώρος: πλάκες, βιομηχανικό δάπεδο, κήπος 

- Πεζοδρόμια: πλάκες 

- Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι εσωτερικοί, εξωτερικοί όλου του κτιρίου.  

- Ράμπες εισόδου – εξόδου γκαράζ  

- πρεβάζια 

1.2. Οι ανωτέρω εργασίες καθαρισμού θα γίνονται σε καθημερινή βάση σύμφωνα τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα III (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης. 

 

1.3.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, για τον τακτικό καθαρισμό του κτιρίου τουλάχιστον 

14 άτομα, άνω των 25 ετών με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, τα οποία θα παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους καθημερινά. Από αυτά, τα 12 άτομα θα δουλεύουν τρεις (3) ώρες καθημερινά, 

από Δευτέρα- Παρασκευή (18:00-21:00), ενώ τα άλλα δύο (2) άτομα θα  εργάζονται καθημερινά 

Δευτέρα - Παρασκευή, κατά τις ώρες 07:00-17:00 ενόψει της ανάγκης συνεχούς καθαρισμού 

των αιθουσών και των χώρων συνεδριάσεων που χρησιμοποιεί η ΡΑΕ για τις συσκέψεις των 

μελών της και ιδίως τις συσκέψεις με τρίτους. Ειδικότερα το ένα (1) άτομο θα απασχολείται από 

07:00-15:00, ενώ το άλλο άτομο θα απασχολείται από 9:00-17:00. Επισημαίνεται ότι το 

ανωτέρω πρόγραμμα εργασιών δύναται να τροποποιηθεί μετά από σχετικό αίτημα της Αρχής. 

1.4. Οι εργασίες που καλείται να προσφέρει ο ανάδοχος καθώς και η συχνότητα αυτών 

περιγράφονται αναλυτικώς στο Παράρτημα IIΙ της Προκήρυξης 

1.5. Η παροχή των ως άνω εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης, τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, τις Τεχνικές προδιαγραφές 

αυτής, σε συνδυασμό με την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

1.6. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν συμβατικά στοιχεία που είναι αναπόσπαστα τμήματα της 

παρούσης. 

1.7. Η ΡΑΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει οποτεδήποτε την ποσότητα και την ποιότητα του 

παρεχόμενου έργου και ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις τους, 

τους λοιπούς όρους της Προκήρυξης και τις υποδείξεις της ΡΑΕ, διαφορετικά θα επιβάλλονται 

σε βάρος του οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη ποινικές ρήτρες. 

1.8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.3883/2010 και με την α.α. ΕΣΗΔΗΣ:  

…………..προσφορά του, ο ανάδοχος δηλώνει τα κάτωθι στοιχεία: 

 

α) αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 
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β) ημέρες και ώρες 

εργασίας…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

γ) την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (η οποία και πρέπει 

να επισυναφθεί στη παρούσα 

…………………………………………………………………………………… 

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

των 

εργαζομένων……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα 

ποσά………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά 

άτομο………………………………………………………………………………… 

 

1.9 Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παρούσας σύμβασης για τρία έτη ανέρχεται στο ποσό 

των ΕΥΡΩ …….(……,00€), πλέον ΦΠΑ, ήτοι ε……… ΕΥΡΩ (……,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 

24%. Το μηνιαίο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των ……πλέον ΦΠΑ, ήτοι ……..€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

 

Άρθρο 2- Υποχρεώσεις του Αναδόχου (βλ. Παράρτημα ΙΙ, 1.2). 

 

Άρθρο 3– Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου  

3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 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.  

3.2. Kατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού  δικαίου, που έχει 

θεσπισθεί 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 

3.3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους, υπό 

μορφή υπεργολαβίας, σε τρίτο, τότε, στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος καθώς και ο 

υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως για την καταβολή των πάσης φύσεων αποδοχών και 

εισφορών. 

3.4. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω της 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος ή 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. 

3.5. Ο ανάδοχος έχει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 36 της Διακήρυξης. 

Άρθρο 4 -  Παραλαβή του έργου 

4.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΡΑΕ. με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
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Κατά την διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών ελέγχεται η συμφωνία τους με τους όρους της 

σύμβασης και τα οριζόμενα στο Παράρτημα II και IIΙ της παρούσας, μπορεί δε να καλείται να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 

4.2.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 καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4.3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 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 και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 220. 

4.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 

παραλαβής της παραγράφου 4.1 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4.2, θεωρείται 

ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

4.5. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση 

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική  καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 

την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 5– Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης (βλ. άρθρο 42). 

 

Άρθρο 6–Τρόπος Πληρωμής 

6.1 .Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής, 

με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

6.2. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας 

υπηρεσίας είναι:  

α) μηνιαίο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο 

συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΡΑΕ. 

β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα,  

γ) εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» 

δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

ε) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
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στ) αντίγραφο της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα, 

που αφορά τους απασχολούμενους στη σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς 

επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών. 

ζ)  Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.   

6.3. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του  άρθρου 36 του 

ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6%.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8 %  επί του καθαρού ποσού. 

6.4.Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο όνομα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Α.Φ.Μ. 

099441906και Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ και η εξόφλησή τους θα γίνεται σε ευρώ, στην Ελλάδα 

 

Άρθρο 7– Διάρκεια της Σύμβασης 

7.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ……από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμφωνητικού . 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, μηνιαίας 

διάρκειας. 

7.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι 

υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 της παρούσας. 

Άρθρο 8 - Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 α) Όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους. 

 β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

 γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

21PROC008271123 2021-03-11



 57 

 δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 9 – Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (βλ άρθρο 38 της Διακήρυξης) 

Άρθρο 10– Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου-κυρώσεις (βλ. άρθρο 40 της Διακήρυξης) 

Άρθρο 11 -Εγγυητική Επιστολή 

11.1. Ο Ανάδοχος προσκόμισε σήμερα κατά την υπογραφή της παρούσης εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, ύψους …………….ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της συμβατικής αμοιβής του, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

11.2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του αναδόχου έναντι της 

ΡΑΕ  για την καλή, εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους εκτέλεση των εργασιών 

καθαρισμού του κτιρίου της ΡΑΕ, καλύπτει δε συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΡΑΕ έναντι του αναδόχου. 

11.3. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο33 της  Διακήρυξης του Διαγωνισμού. Καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 

όρων της σύμβασης άλλως επιστρέφεται με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 12– Συμβατικό πλαίσιο –Εφαρμοστέα Διαδικασία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Άρθρο 13 – Εχεμύθεια-Εμπιστευτικότητα 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία 

σχετική με τη ΡΑΕ και το προσωπικό αυτής που περιήλθε σε γνώση του, κατά την κατάρτιση ή 

εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. 

Άρθρο 14  – Έγγραφα που διέπουν την σύμβαση 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης 

είναι τα κάτωθι αναφερόμενα, τα οποία σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά 

όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

α) Η σύμβαση 

β) Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματα της  

γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή 

δ) Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 

Άρθρο 15 - Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης (βλ. Άρθρο 41 της 

Διακήρυξης) 

Άρθρο 16- Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

16.1. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 

θα γίνεται προσπάθεια φιλικής επιλύσεως. 

16.2. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επιλύσεως της διαφοράς, οι συμβαλλόμενοι δύνανται 

να προσφύγουν σε δικαστική επίλυσή της. Σε αυτήν την περίπτωση αποκλειστικά αρμόδια είναι 

τα δικαστήρια των Αθηνών. 

16.3. Για την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης εφαρμοστέο δίκαιο 

είναι το Ελληνικό. 

Άρθρο 17– Ανωτέρα Βία 
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Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες ανωτέρας βίας και πέρα από τον έλεγχο 

ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών καταστήσουν αδύνατη την ικανοποίηση των 

υποχρεώσεών του προς το έτερο, όπως προβλέπονται από αυτή την παρούσα Σύμβαση, το 

συμβαλλόμενο αυτό μέρος θα ειδοποιήσει γραπτά το έτερο. Η εκτέλεση των υποχρεώσεών του 

θα θεωρηθεί ότι αναβάλλεται μέχρις ότου τα γεγονότα ή οι συνθήκες επιτρέψουν εκ νέου την 

εκτέλεσή τους, με τους ίδιους όρους της Σύμβασης αυτής. 

Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός πέραν του ελέγχου και πέραν πταίσματος ή αμέλειας 

οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, το οποίο, το υπόψη συμβαλλόμενο μέρος, δεν είναι 

σε θέση να αποτρέψει με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, συμπεριλαμβανομένων 

ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: θεομηνία ή πολιτική –ένοπλη- στάση, πόλεμος ή γενική 

επιστράτευση, εμφύλιος πόλεμος ή ένοπλη εξέγερση, πυρκαγιές, πυρηνικό ατύχημα εντός ή 

εκτός της επικράτειας, και άλλα παρόμοια περιστατικά. 

Καμία καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους δεν 

αποτελεί παράβαση και δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για ζημίες ή κυρώσεις εάν και 

στο μέτρο που τέτοια καθυστέρηση ή αδυναμία έχει προκληθεί από λόγους ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 18 - Τελική Διάταξη 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο άλλο 

κάθε αλλαγή στην προσωπικότητα, έδρα και εκπροσώπησή τους, η οποία μπορεί να επηρεάσει 

την εκτέλεση της σύμβασης και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς 

απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση. Τη σύμβαση διάβασαν και υπέγραψαν σε δύο 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή      Για τον Ανάδοχο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................…………………………………..  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/..................................................... της (Αναθέτουσας Αρχή , για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/..............  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 1.   

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα 

με το άρθρο ... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
1  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 

72 παρ. 1 του ν. 4411/2016).  
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/)................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της από…../…../ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη........................... της (Αναθέτουσας Αρχής. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε 5   ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ……………………  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
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συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Eυρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) βλέπε αρχείο .pdf  

 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη 

του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο 

κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται 

ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των 

οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική 

απάντηση τους 
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