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19/ΓΔ/Γ3/4 

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο 180.000,00€(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

 
Έρνληαο ππφςε : 

           α. Σν Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 721/1970 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη   
Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ»,(ΦΔΚ 251Α/70). 

 β. Σν Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1400/73 «Πεξί θαηαζηάζεσο 
Αμησκαηηθψλ». 

           γ. Σν Ν.2859/00 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΔΚ 
Α΄ 248) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη». 

 δ. Σν Ν. 3310/05 (Α’30) «Πεξί Μέηξσλ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο 
Γηαθάλεηαο θαη ηελ Απνηξνπή Καηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε Γηαδηθαζία 
χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

 ε. Σν Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ Τπνρξεσηηθή 
Αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ ησλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη 
Απηνδηνίθεησλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν (Πξφγξακκα Γηαχγεηα) θαη Άιιεο 
Γηαηάμεηο». 

 ζη. Σν Ν.3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο 
δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν.4144/13 (ΦΔΚ 88// 18-04-13) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 
θνηλσληθή αζθάιηζε, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 
Πξφλνηαο» 

 δ. Σν Ν.4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

 ε. Σν Ν.4129/2013 (Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην» (ΦΔΚ Α΄ 52), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ζ. Σν Ν. 4172/2013 (Α’167) «Πεξί Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» 

 η. Σν Ν.4270/14 (Α’ 174) «Πεξί Αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ 
θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

 ηα.  Σνλ Ν.4412/16 (Α’147) «Πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)» 

 ηβ. Σνλ Ν.4605/16 (Α’52) «Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε 
ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 8εο Ηνπλ 2016» 
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 ηγ.  Σνλ Ν.4497/19 (Α’171) «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» 

 ηδ. Σν ΠΓ 80/16 «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 

 ηε. Σελ ππ’ αξ. Φ.800/133/134893 (ΦΔΚ ΄Β 2300/3-12-07) 
‘’Μεηαβίβαζε Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ ΤΦΔΘΑ ζε Κεληξηθά θαη 
Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηηο Γηνίθεζεο ησλ Δ.Γ .θιπ‘’ φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ Φ.800/88/131798/.2063/25-7-08 (ΦΔΚ Β΄ 
1753/2-9-08) Τπνπξγηθή απφθαζε θαη Αξ 250298/06-07-12 (ΦΔΚ Β 2130/12). 

 ηζη. Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ππ’ 
αξηζκφλ 56902/215//02-06-17 (Β’ 1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..).». 

 ηδ. Σελ Αλάιεςε Τπνρξέσζεο: Φ.814/37/728424/.97/10 Ηαλ 
19/ΓΔ/Γ3 (ΓΤΠΟΣΖ) 

 ηε. Φ.600.163/08/21383/.3821/12 Ηνπι 19/ΓΤΒ/4ν ΔΓ/Σκήκα 6ν     
 

ΔΙΑΚΗΡΤΟΤΜΕ  
 

 
1. Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κέζσ Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο, κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο , γηα ηε ζχλαςε κε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
ρψξσλ ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ.ΑΝΓΡΔΑ, πνπ αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Γ» ηεο 
παξνχζαο, γηα έλα (1) έηνο κε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο παξάηαζεο ηεο 
ζχκβαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη εμάληιεζεο ηεο δηαηεζείζαο 
πίζησζεο, εθηηκψκελνπ ζπλνιηθά Π/Τ 180.000 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ΦΠΑ θαη θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηεο 
παξνχζεο. Οη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζαο, 
αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε 
ζχκβαζε. Θα γίλνπλ απνδεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα αθνξνχλ ζην ζχλνιν θαη 
φρη γηα κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ πξνο θαζαξηζκφ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4412/16. Αληηπξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη 
δεθηέο. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ  γίλνληαη δεθηέο. 

 
 
 2. 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΗ 

Ημερομηνία δημοζίεσζης  
ζηο ΚΗΜΔΗ 
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ΝΑΗ 

ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ Ζ πιένλ 
ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθήο 
άπνςεο 

πξνζθνξά 
(ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ 

ΣΗΜΖ) 

19 ΔΠ 19    

ΟΥΗ 

ΚΑΣΑΘΕΗ 
ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ΟΥΗ 

 
 
 

3. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, 
χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ειεθηξνληθή 
πιαηθφξκα Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί 
ζε (1) νηθνλνκηθή εθεκεξίδα θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.army.gr θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ε  παξνχζα κε θξνληίδα ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ. 
ΑΝΓΡΔΑ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Μνλάδνο. 
 

    4.  Σφπνο - ρξφλνο δηελεξγείαο δηαγσληζκνχ 
 
 
 
 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ 
ΔΖΓΖ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 

19 ΔΠ 19    
 

04 ΟΚΣ 19  
 

 

Ζ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη: 

  α. 07 ΟΚΣ 19    
  β. Ζκέξα: Γεπηέξα 
  γ. Ώξα: 10:00πκ 
 

 5. Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε 
Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ νξίδεηαη 
ε 04 ΟΚΣ 19 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 13:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη 
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νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην άξζξν 9 ηεο ΤΑ 
56902/215//2-06-2017. Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α» ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 

           6. Σν ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ, γηα ηελ ελφο (1) έηνπο δηάξθεηαο, 
ζχκβαζε ζα αλέιζεη έσο ην πνζφ ησλ 180.000,00€ ζπλνιηθά, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη ΦΠΑ.,θαη ζα δηαηεζεί απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΓΔ θαη ζπλαξηήζεη ησλ δηαηηζέκελσλ πηζηψζεσλ. 

 
 7. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 
 
  α. Έιιελεο Πνιίηεο 
 
  β. Αιινδαπνί 
 
  γ. Ννκηθά Πξφζσπα Ζκεδαπά ή Αιινδαπά 
 
  δ. Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ 
 
  ε. πλεηαηξηζκνί 
 
 8. Σα σο άλσ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή 
λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
 
  α. Κξάηνο-Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
  β. Κξάηνο-Μέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.). 
 
  γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ). 
 
  δ.  Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
 
 9. Ζ ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσ ζην δηαγσληζκφ κπνξεί λα γίλεη 
απεπζείαο ή κε λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο, κε ην λφκηκν απνδεηθηηθφ 
εθπξνζψπεζεο. Χο εθπξφζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα λνείηαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην 
πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή 
αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχκβαζεο. 
 
          10. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηα 
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά (θαη φπσο απηά ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη ζηνπο 
πίλαθεο α, β θαη γ Πξνζζήθεο «1» Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζεο) θαη 
επηπιένλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεπζχλσλ Γειψζεσλ (ΣΔΤΓ) ηνπ 
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άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/16 ην νπνίν ζα ζπκπιεξσζεί θαη ζα ηειεθνξησζεί ζηε 
Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζεο. 
     
         11. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 
θνξείο (Πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, 
ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα 
εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ..) - (Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο: 
 
   α. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηελ 
εγγξαθή ησλ ζηειερψλ ηνπο παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη 
απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο ηαπηνπνηνχκελνη σο 
αθνινχζσο: 
 
    (1) Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ νηθνλνκηθνχο θνξείο δηαζέηνπλ 
ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ 
δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, ε 
αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΖΓΖ, απνδίδεη 
ζε απηνχο ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη 
ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο. 
 
    (2) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ 
Μεηξψνπ (ΑΦΜ) δχλαηαη λα αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο: 
 
                                    (α)  είηε ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ 
ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number), ηαπηνπνηνχκελνη κε ρξήζε ησλ 
δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. 
 
                                   (β)  είηε βάζεη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην ζχζηεκα 
SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 
 
Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο 
ηήξημεο ηνπ ΔΖΓΖ, απνδίδεη ζε απηνχο ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη 
δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο 
 
    (3) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηα 
πξνεγνχκελα δχν εδάθηα, αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη 
απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΖΓΖ 
απνζηέιινληαο: 
 
     (α) είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
     (β) είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) κε επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
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θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη/ απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε 
επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) 
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
 

  β. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο 
ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ηαπηνπνηεζεί, ε αξκφδηα 
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΖΓΖ, απνδίδεη ζε απηφλ 
ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνλ ππνςήθην 
ρξήζηε. 

 
       12.   ην πιαίζην ηνπ παξφληνο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ παξέρεηαη 
δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ΔΖΓΖ σο εμήο: 
 
                         α.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο γηα 
εθπαίδεπζε ζπκπιεξψλνληαο θαη απνζηέιινληαο ην αλαξηεκέλν έληππν ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, κε ειεθηξνληθφ κήλπκα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ηνπ πζηήκαηνο. 
 
                        β.  Ζ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ ζπγθεληξψλεη ηα 
αηηήκαηα θαη ηα απνζηέιιεη έγθαηξα ζηε ΓΓΓΠ, ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ vendor.training@eprocurement.gov.gr, ψζηε λα θαζνξηζηεί ν 
ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθπαίδεπζεο θαη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά ε αλαζέηνπζα 
αξρή θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο. 
 
                        γ.    Ζ εθπαίδεπζε παξέρεηαη είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ΓΓΔΠΚ, είηε απνκαθξπζκέλα κέζσ studio ηειεδηάζθεςεο, είηε κέζσ άιινπ 
ειεθηξνληθνχ κέζνπ. 
 
        13. Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 
παξαθάησ Παξαξηήκαηα ηα νπνία θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
παξνχζεο δηαθήξπμεο: 
 
   α. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» : Γεληθνί Όξνη 
 
   β. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» : Δηδηθνί Όξνη 
    
                       γ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» : Σερληθή Πεξηγξαθή 
 
   δ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» : ΣΔΤΓ 
 
   ε. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ» : ρέδην χκβαζεο 
 
Οη Δηδηθνί φξνη θαηηζρχνπλ ησλ Γεληθψλ φξσλ. 
 
         14.  Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη γηα δηάζηεκα ελλέα (9) κελψλ 
απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 
κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 
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αξρή, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 
πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
 
        15. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη λα 
αηηνχληαη, εγθαίξσο θαη κέρξη εθηά (7) εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζπκπιεξσκαηηθέο/πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 
ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ.  
Δθ φζνλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία δεηεζνχλ εγθαίξσο, απηά παξαδίδνληαη ή 
απνζηέιινληαη ζε απηνχο ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ αηηήκαηα 
ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ 
ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. Αηηήκαηα παξνρήο 
πιεξνθνξηψλ πνπ δελ ππνβάιινληαη έγθαηξα δελ εμεηάδνληαη. 

 16.  Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηα 
δηθαηψκαηα επί απηήο αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε ρξήζε ηεο 
Γηαθήξπμεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξνζθέξνληεο επηηξέπεηαη κφλν γηα ηηο 
αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

 17.  Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 
δηαγσληζκψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ’ απηνχο, ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα, πιελ ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ πνπ δχλαληαη λα είλαη θαη ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα. 

 
             18. Ζ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ζα 
δηελεξγείηαη απφ ηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ  ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 347 έσο 373 ηνπ λ. 4412/16 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηνπο Νφκνπο 4472/17, 4478/17, 4605/19 θαη ην 
ΠΓ 39/17. 

 
      19. Ζ πιαηζίσζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ κε 
ζπκπιεξσηηθά κέιε εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζα ζεσξνχληαη εηδηθνί εηζεγεηέο, 
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, δχλαηαη πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ έγγξαθνπ 
αηηήκαηφο ηεο. 

 20.  H ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο 

 21.  Ζ Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη 
δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη 
ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή 
απνδεκίσζεο εμ' απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπηπιένλ ε 
ππνβνιή πξνζθνξάο ζεσξείηαη σο πιήξεο θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ 
φξσλ ηνπ. 
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 22.  Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 
επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 23.  Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη ε θαηαθχξσζε 
ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Έρνληα ηελ Οηθνλνκηθή Δμνπζία, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη πξφηαζε 
ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ. 

 
 ρεο (ΣΘ) Κσλζηαληίλνο Κνηδαθσλζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγφο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινχδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
 «Α» Γεληθνί Όξνη 
 «Β» Δηδηθνί Όξνη  
 «Γ» Σερληθή Πεξηγξαθή  
 «Γ» ΣΔΤΓ 
 «Δ» ρέδην χκβαζεο 
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔΧ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ 
ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΧΝ  ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΚΑΑΤ ΑΓΙΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΑΣΣΙΚΗ 

 
Άξζξν 1 

Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ 

 Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ζχλαςε κε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, κε 
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, ζχκβαζεο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ησλ ρψξσλ ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ.ΑΝΓΡΔΑ, πνπ αλαγξάθνληαη ζην  Παξάξηεκα «Γ» ηεο 
παξνχζαο, γηα έλα (1) έηνο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο, εθηηκψκελνπ ζπλνιηθά Π/Τ 
180.000,00€ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ θαη θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο παξνχζεο. 

Άξζξν 2 
Γεληθνί Υπνρξεσηηθνί Όξνη 

 1. Οη Γεληθνί Όξνη πνπ δηέπνπλ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (Α’137), ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ 
Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) θαη ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) (www.eaadhsy.gr). 

 2. Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη 
ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Η κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα 
πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε. 

 3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηεο 
Τ.Α. 56902/215//02-06-17 (Β’ 1924) πεξί «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.ΓΗ..)». 

Άξζξν 3 
Γηθαίσκα Υπνβνιήο Πξνζθνξάο 

 
 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ‘A’ 
ΣΗΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. 8/19. 
 
 

     
ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΠΧΛΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
4ν ΓΡΑΦΔΙΟ 

Ν. Μάθξε, 12 επ 19 

 

 

ΑΔΑ: Ω1Ν36-ΜΔΠ
19PROC005581841 2019-09-19



 

 

 
  α. Σα θπζηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά. 
 
  β. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά. 
 
  γ. Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε έρνπλ ηηο επζχλεο σο απηέο νξίδνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4412/16.  
  
 2. Σα σο άλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:  
 
 α. Κξάηνο-Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
 β. Κξάηνο-Μέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.). 
 
 γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Γ). 
 
 δ.  Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 3. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο «νηθνλνκηθφο θνξέαο» 
αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1 θαηεγνξίεο. Οη 
ελψζεηο ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξάμεσλ ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ ππνρξεψλνληαη λα 
ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά 
ηνπο. 

Άξζξν 4 
Πξνζόληα θαη Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο 

 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΔΤΟΦΗΣ 
 
1. Όζνη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ 
νθείινπλ λα ππνβάινπλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηεο ΤΑ 
56902/215//02-06-17 (Β’ 1924) πεξί «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.ΓΗ..), επί πνηλή απνθιεηζκνχ εληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ κε ηελ 
έλδεημε «δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθή πξνζθνξά» ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο(θαη φπσο απηά ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο 
α, β θαη γ Πξνζζήθεο «1» Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζεο) :  
 
 α. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεπζχλσλ Γειψζεσλ (ΣΔΤΓ) φπσο έρεη 
εγθξηζεί κε αξηζκ. Απφθαζεο 158/2016 ΦΔΚ 8/3698/16-11-16 πνπ απαηηείηαη θαηά 
ηηο δηαηάμεηο ζηελ παξ. 2ηνπ άξζξνπ 79.  
 
 β. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 
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 γ. (1) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ηειεαπνζεθεχζνπλ ην αξρείν, 
σο απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ην ΔΗΓΗ ζε ηεξκαηηθφ 
(Η/Τ). 
 

(2) ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα κεηαβνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el,λα επηιέμνπλ ηελ 

επηινγή «Εισαγωγή ΤΕΥΔ» θαη λα ηειεθνξηψζνπλ ην αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ΣΔΤΓ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ηειεαπνζήθεπζε απφ ην ΔΗΓΗ. 
 

(3) ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλνπλ θαη επηιέγνπλ 
ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
θαζψο θαη ηα πεδία κε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ζχληαμεο θαη αλ πθίζηαηαη ε 
δπλαηφηεηα ππνγξάθνπλ ςεθηαθά ζην θαηάιιειν ζεκείν. 

 
(4) Μεηέπεηηα απνζεθεχνπλ ην αξρείν ζε κνξθή .xml θαη .pdf. 

(Γηεπθξίληζε 1: ε πεξηβάιινλ Microsoft Windows, ην eΔΔΔ κπνξεί λα 
απνζεθεπζεί σο αξρείν PDF θαη απφ ηε δηαδηθαζία εθηχπσζεο κέζσ ηνπ 
Chrome(έρεη ήδε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία εθηχπσζεο PDF). Γηαθνξεηηθά, κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγίαο αξρείσλ PDF πνπ 
δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. ε πεξηβάιινλ Mac OSX ή Linux, ην ΤΕΥΔ κπνξεί 

λα εθηππσζεί απφ θάζε θπιινκεηξεηή). 
 

(5) Τπνγξάθνπλ ςεθηαθά ην απνζεθεπκέλν αξρείν .pdf (αθφκε θαη αλ 
έρεη ήδε ππνγξαθεί ςεθηαθά ζηελ ηζηνζειίδα). 
 

(6) Τπνβάιινπλ απηφ αξρείν ηνπ ΣΔΤΓ ηφζν ζε κνξθή .xml φζν θαη ζε 
.pdf ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο –ηερληθή 
πξνζθνξά». 
 

2. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ 
επηθέξεη ηνλ αποκλεισμό ηνπ πξνζθέξνληνο απφ ηε ζπλέρεηα ηεο 
δηαγσληζηηθήοδηαδηθαζίαο. 
 
 3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη ζην 
πξνεγνχκελν άξζξν, εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν, 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Β», «Δηδηθνί Όξνη». 

Άξζξν 5 
Φξόλνο θαη Τξόπνο Καηάξηηζεο  

θαη Υπνβνιήο Πξνζθνξώλ 
  
 1. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα 
ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. ηελ πξνζθνξά ηνπο 
κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. Η θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ ΤΑ 56902/215//02-06-17 (Β’ 1924). 
 
 2. Οη Πξνζθνξέο (επηζπλαπηφκελα αξρεία) θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή σο θαησηέξσ: 
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  α. Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά» 
 
  β. Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
 3. Μέζα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη : 
 
  α. Σα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο σο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηηο νηθείεο 
παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
 
  β. Σα δεηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (φπσο απηά 
ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα «β» Πξνζζήθεο «1» Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο 
παξνχζεο), πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Γ». Δηδηθφηεξα, ζα πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 
(ηεθκεξησηηθφ πιηθφ) θαη νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα 
ηελ Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ζα απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ 
ηίζεληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

(Γηεπθξίληζε 2: Η Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ 
αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα 
παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά 
θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 
παξάγεη εθ λένπ ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή.pdf. Δθφζνλ, νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 
θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.) 

 
 4. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ (ππν)θαθέινπ κε ηελ έλδεημε 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο πξνζθνξάο ππνβάιινληαη 
επί πνηλή απνξξίςεσο απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ 
pdf.  
 
 5. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα εθ ησλ ππφςε δηθαηνινγεηηθψλ/ζηνηρείσλ 
δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη 
θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή ζα πξέπεη, επί πνηλήο 
απνξξίςεσο, λα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ην αξγφηεξν εληφο 
ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο. Δλδεηθηηθά σο 
ηέηνηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη : πρ πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. Αλ ηα ζηνηρεία αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο (ι.ρ. εγγχεζε ζπκκεηνρήο) ππνβάιινληαη ζε θάθειν πνπ θέξεη ηελ 
εμσηεξηθή έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». Αλ ηα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ 
έγγξαθα/παξαζηαηηθά/ζηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο ππνβάιινληαη ζε μερσξηζηφ 
θάθειν πνπ θέξεη ηελ εμσηεξηθή έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά». 
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 6. Σπρφλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), ζα 
πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, ηα ειεθηξνληθά αξρεία .pdf απηψλ εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα κε 
ηελ πξνζθφκηζε απιψλ θσηναληηγξάθσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α΄ 74/26-03-14) θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνδνρή 
ηνπο ή κε εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 

 7. Μέζα ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηεο 
πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
πξνζθέξνληνο φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Δηδηθφηεξα, ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην είδνο πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα 
πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Οη ηηκέο πνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη νη ηηκέο κε ηηο νπνίεο ζα 
αμηνινγεζνχλ βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο. 

(Διεσκρίνιση 3: Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή 
απορρίψεως ζηνλ (ππό)θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
ζπληάζζεηαη ζπκπιεξώλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό ειεθηξνληθό αξρείν, ζε 
κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα. 
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
ηνπ παξαγόκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ πξέπεη λα 
ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν 
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν .pdf). 

 8. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 9. Η εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» 
θαη αληίζηξνθα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί 
ππνρξεσηηθά ζε απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 10. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα πξνζθφκηζεο πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή 
επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α΄ 74/26-03-14) θαη θαηά ζπλέπεηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη έγγξαθα πνπ είλαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ 
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ.  

 11.  Σα ππνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά ειεθηξνληθά αξρεία .pdf ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο, εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα 
θσηναληίγξαθα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14 (ΦΔΚ Α΄ 74/26-
03-14). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά 
απφ ηελ επηηξνπή δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε 
αθξίβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ησλ 
ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπίζησζε φηη ππνβιήζεθαλ 
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αιινησκέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/86, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη 
απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή δηάηαμε. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα 
βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, αλαθαιείηαη ακέζσο. 

 12.  Η θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη φιεο νη 
επηθνηλσλίεο, θαη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, κε 
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα 
ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 13.  Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία 
απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή (γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηάζεζε 
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα) δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη. 
 
 14.  Απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφκηζε ζε έληππε 
κνξθή ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ 
θαζνξηδφκελε πξνζεζκία, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκα θαηαηεζέληα θαη νδεγνχλ ζε 
απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
 
 15.  Πέξαλ ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλνληαη – δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 
 
   α. Οη θάθεινη ηεο πξνζθνξάο πνπ πεξηέρνπλ ζε έληππε κνξθή ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/16 πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») 
πξέπεη λα θέξνπλ εμσηεξηθψο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ . 
    
   β. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 
δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην θάθειν, ηφηε απηά 
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο 
ελδείμεηο ηνπ θαθέινπ. 
 
   γ. ε πεξίπησζε Έλσζεο/Πξνζσξηλήο χκπξαμεο πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, 
θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 
    
   δ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, 
πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 
πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη 
νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 
 
   ε. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε 
ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο ΤΑ 
56902/215//02-06-17 (Β’ 1924). 
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   ζη. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ 
ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ρσξίο ηνχην λα έρεη δεηεζεί απφ απηή. 
 
   δ. Καηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ νη 
πξνζθέξνληεο δχλαηαη λα πξνζθιεζνχλ, εγγξάθσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα 
παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ή ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη. 
Η ελ ιφγσ ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 
ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
   
   ε. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ 
σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθνξψλ. 
 
   ζ. Πξνζθνξέο νη νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή - 
αληηζηνηρία, ζα απνξξίπηνληαη. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ή ζην 
θχιιν ζπκκφξθσζεο-ηεθκεξίσζεο θ.ι.π. είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ 
πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη σο έρνπζεο 
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα απνξξίπηνληαη ηεο πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 
 
   η. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ 
θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη 
απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  
 
   ηα. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  
 
   ηβ. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο 
δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο νθείιεη λα ππνβάιιεη μερσξηζηά απηά εληφο ηνπ (ππν)θαθέιινπ θαη λα 
ζεκεηψλεη επ' απηψλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 
εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί 
δηαγσληδφκελνη. Η αλαζέηνπζα Αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ 
δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο 
εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ.Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ 
απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζή ηεο. 
 
    ηγ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ζπληάζζνληαη θαη 
ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, 
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πιελ ησλ ελεκεξσηηθψλ θαη ηερληθψλ θπιιαδίσλ  θαη άιισλ εληχπσλ -εηαηξηθψλ ή 
κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν πνπ δχλαηαη ππνβιεζνχλ ζηελ Αγγιηθή. 
 
   ηδ. Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα 
είλαη ζαθείο. 
 
   ηε. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ 
ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ 
πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 
 
   ηζη. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην φηη ν 
πξνζθέξσλ είλαη απνιχησο ελήκεξνο θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 
   ηδ. ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη 
ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 
 
   ηε. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε 
ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε κνξθή 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ PDF  πνπ θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ πζηήκαηνο. 
Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε νπνία απνδέρεηαη ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
κπνξεί λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην 
χζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Καηφπηλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 
έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνθνξάο. 

Άξζξν 6 
Φξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ 

 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο επί 
ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα 
ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Δάλ νη 
δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 

 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη (ειεθηξνληθά κε ηνλ 
παξερφκελν απφ ην ζχζηεκα ηξφπν) εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 
Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 
πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ 
ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 
ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε 
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ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ 
παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

 4. Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή 
βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 
πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο 
ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ ηπρφλ έρεη θαηαηεζεί. 

 5. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί 
λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν 
εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 

 6. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο απηήο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο απηήο απνζπξζεί, θαηαπίπηεη ε θαηαηεζείζα εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο . 

Άξζξν 7 
Πξνζθεξόκελε Τηκή 

 1. Η ηηκή πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν κέρξη θαη 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ / ππεξεζηψλ. 

 2. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ.Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, 
κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο 
ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα 
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ 
εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

 3. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ππνςήθηνπο 
αλαδφρνπο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ 
(ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο), νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη 
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαηά 
αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

 4. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 
Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λέεο ηηκέο ή λα ηηο 
ηξνπνπνηήζνπλ. 
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5. Η ηηκή ηεο εξγαζίαο δίλεηαη αλά κνλάδα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη 
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηεο παξερφκελεο 
ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα «Β». 

 6. Η πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην ζχλνιν κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ ή επηκέξνπο πξνυπνινγηζζέλ χςνο απηήο. 

 7. Δθφζνλ δεηεζεί ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ 
εξγαζηψλ ζπλδεζεί κε ηελ ιήςε ηεο, ε αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν εγγπεηηθή επηζηνιή γηα 
ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ εκεξνκελίαο θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηεί ε εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηελ ιήςε ηεο 
πξνθαηαβνιήο ν ρξφλνο παξάδνζεο κεηξά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. 

Άξζξν 8 
Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ - Αλαθνίλσζε ηηκώλ 

 1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, 
ζχκθσλα κε ηελ απαηηνχκελε απφ ην ζχζηεκα δηαδηθαζία, απφ ηελ επηηξνπή 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 2. Η ειεθηξνληθή δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ 
επηηξνπή ζα δηελεξγεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία παξαγξάθνπ 4 ηνπ θπξίσο ζψκαηνο 
ηεο παξνχζεο. 

 3. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε ησλ 
ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». Οη 
ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη 
ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο κέζσ ειεθηξνληθνχ 
κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 
ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη 
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν 
ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

 4. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

Άξζξν 9 
Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ - Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ – 

Καηαθύξσζεο 
 

 1. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε αληίζηνηρε 
επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
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ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθφηεξα: 
 
  α. Σελ εκεξνκελία παξαγξάθνπ 4 ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηεο παξνχζεο 
απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά νη (ππν)θάθεινη «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 
Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθηνχλ 
πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη 
ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 
 
  β. ηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζα απνζθξαγίζεη ηνπο θαθέινπο κε ηελ 
έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη «Σερληθή Πξνζθνξά» ( νη νπνίνη πεξηέρνπλ 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά αιιά δελ θέξνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή ησλ πξνζθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) ζα κνλνγξάςεη θαη ζα 
ζθξαγίζεη αλά θχιιν ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
  γ. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο 
θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ 
νξγάλνπ (επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ)  
 
  δ. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
ΗΜΔΙΧΗ: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν Πξαθηηθφ (Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο – 
Αμηνιφγεζεο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ), ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ. 
 
  ε. Τπνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ δηα κέζσ ηνπ ΚΑΑΤ Αγ Αλδξέα θαη κε ζρεηηθή 
θξίζε απηνχ επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
(ΓΤΒ), ε νπνία φκσο δελ εθδίδεη απφθαζε επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο 
αιιά θαηαρσξεί ην ππφςε πξαθηηθφ ζην θάθειν δηαγσληζκνχ. 
 
  δ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 
δηαγσληζκφ (ΚΑΑΤ Αγ Αλδξέα), πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε 
ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα 
δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  
 
  ε. Απνζθξάγηζε φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 
αμηνιφγεζε κφλν εθείλσλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη νη ηερληθέο 
πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ (Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο – Αμηνιφγεζεο 
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ 
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νξγάλνπ θαη ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηνπο, 
ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 
 
  ζ. Τπνβνιή ηνπ ππφςε Πξαθηηθνχ δηα κέζσ ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα, ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έθδνζε κηαο απφθαζεο ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΓΤΒ), κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη νιηθψο ή κεξηθψο ηα 
απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ. Η απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα 
ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ 
κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε.  
 
        η. Καηφπηλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη 
ειεθηξνληθά, εληφο θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο», ζε 
κνξθή αξρείνπ. pdf, κέζα ζε  πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/16, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα: 
 
  (1) Tε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 
74 απηνχ. 
 
       (2)  Σελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 
75, 76 θαη 77 απηνχ.  
 
  ηα. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα εθ ησλ ππφςε δηθαηνινγεηηθψλ/ζηνηρείσλ 
δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη 
θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή ζα πξέπεη, επί πνηλήο 
απνξξίςεσο, απηά λα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ επηηξνπή ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ 
ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο».   
  
  ηβ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξνβεί ζε θαηάζεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ελσξίηεξα απφ ηε θαζνξηζζείζα ρξνληθή πξνζεζκία 
ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ ηνπ έρεη δνζεί, ηφηε νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο 
κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ, ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ, ηφζν 
ειεθηξνληθά ζην ΔΗΓΗ, φζν θαη ζε έληππε κνξθή, ψζηε ε ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε ηνπ ελ ιφγσ θαθέινπ λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο απηήο 
πξνζεζκίαο. 
 
  ηγ. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε 
«Δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο» ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γίλεηαη κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπ, ζε ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία εηδνπνηεί πεξί απηνχ κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 
ηφζν ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν φζν θαη ηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ππνςήθηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ππέβαιιαλ παξαδεθηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.  
 
  ηδ. Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απνζθξάγηζε ηνπ 
αλσηέξσ θαθέινπ, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
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θαηαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε πξαθηηθφ «Πξαθηηθό Απνζθξάγηζεο - 
Αμηνιόγεζεο Δηθαηνινγεηηθώλ Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ ». 
 
  ηε Τπνβάιιεηαη γλσκνδφηεζε ηνπ ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα γηα ηε ιήςε 
νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΓΤΒ) επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  
 
  ηζη.  Οη θάθεινη ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηα πξνζθνκηζζέληα έληππα 
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ζηάδην κε κέξηκλα ηεο επηηξνπήο κέζσ ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ. 
ΑΝΓΡΔΑ, ζπλππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο. 
 
  ηε. ηε ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/16. Η απφθαζε αλαξηάηαη 
ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ζε θάζε πξνζθέξνληα (πνπ 
δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά) καδί κε αληίγξαθα φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ εθηόο απφ ησλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν.  
 
  ηζ. Καιείηαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο γηα θαηάζεζε ηπρφλ 
επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ θξηζεί 
αλαγθαίν, ηα νπνία αμηνινγνχληαη θαη ζε πεξίπησζε απνδνρήο απηψλ εθδίδεηαη 
απφθαζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΓΤΒ). 
 
  θ. Κνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ 
ζηνλ αλάδνρν θαη θαιείηαη απηφο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

 2. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαζψο θαη γηα ηε 
ιήςε απφθαζεο επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 
  α. Η επηηξνπή ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα, ειεθηξνληθά – κέζσ ηεο 
παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα εθαξκνγήο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – 
νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ επί λνκίκσο 
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο – 
νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα 
παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ 
δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο – ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 
ηνπο νξίδνληαη. 
 
  β. Γεδνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα άζθεζε πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ηεο πνξείαο ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ νξηζκφ ηεο απνζθξάγηζεο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ γίλεηαη θαηά θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο. 
 
  γ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή 
Πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο σο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο 
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δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο. 
 
  δ. Πξνζθνξέο πνπ ε ηηκή απηψλ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
  ε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο 
επηηξνπήο. 
 
  ζη. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ρακειφηεξεο 
ηηκήο.  
 
  δ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ 
κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε θάζε ζηάδην, σο απηά πξνζδηνξίζηεθαλ 
παξαπάλσ ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. Η εηδνπνίεζε απηή 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε, ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο ζην 
χζηεκα. Καηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ππφςε εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο 
ζεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο 
γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εκεξνκελία 
απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν εθθηλεί ε λφκηκε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε ηπρφλ πξνζθπγψλ. 
 
  ε. Καηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηεο αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπ ππνινγίδνληαη 
θαη νη ρξφλνη ππνβνιήο δηεπθξηλήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ. 
 
       ζ. Καηφπηλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη 
εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο», κέζα 
ζε  πξνζεζκία δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 
λ. 4412/16, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 απηνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 
ησλ άξζξσλ 75, 76 θαη 77 απηνχ. Δηδηθόηεξα ππελζπκίδεηαη ε ππνρξέσζε 
θαηάζεζεο, κεηαμύ ησλ άιισλ, ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ πνπ εθδίδεηαη από ηε Γλζε 
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Σπληνληζκνύ Δξγαζηαθώλ Σρέζεσλ ηνπ ΣΔΠΔ (Σώκα 
Δπηζεσξεηώλ Δξγαζίαο) από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ πξάμεηο 
Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ζε ρξνληθό δηάζηεκα 
δπν (2) εηώλ, πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο (Άξζξν 
73 παξ. 2γ ηνπ Ν.4412.16) 
 
  η. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζπλνδεπφκελε απφ αληίγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα 
θνηλνπνηεζεί επί απνδείμεη (ρξνλνζήκαλζε ΔΗΓΗ), κε κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά, πέξαλ 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε θάζε πξφζθνξν κέζν.  
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 3. ε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ε 
επηηξνπή, ππνβάιεη αξκνδίσο γηα έγθξηζε ηα πξαθηηθά ηα νπνία δχλαηαη λα 
ζπκπηπρζνχλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαη επηκέξνπο ζηάδηα (ειεθηξνληθήο θαη έληππεο 
απνζθξάγηζεο/αμηνιφγεζεο). 

Άξζξν 10 
Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 

 Η απφξξηςε Πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο θαη πξφηαζε ηνπ ΚΑΑΤ. Η πξνζθνξά ηνπ 
ππνςήθηνπ αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 4412/16 (Α’137) φζν θαη 
γη’ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο θαζψο  θαη ζηα επηκέξνπο άξζξα ησλ ππνινίπσλ παξαξηεκάησλ ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Άξζξν 11 
Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

 1. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο βάζεη  ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ 
έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο 
επηηξνπήο 

 3. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 
αλαζέηνπζα αξρή δελ απνξξίπηεη πξνζθνξά ππνςεθίνπ αλαδφρνπ πνπ πιεξνί έλα 
εζληθφ πξφηππν, ην νπνίν απνηειεί κεηαθνξά επξσπατθνχ πξνηχπνπ, κία 
επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε, κία θνηλή ηερληθή πξνδηαγξαθή, έλα δηεζλέο πξφηππν ή 
έλα ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ 
ηππνπνίεζεο, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο 
απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηε δηαθήξπμε. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ν 
πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα απνδείμεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά ηξφπνλ 
ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4412/16 (Α’137), φηη ην 
πξνζθεξφκελν είδνο, γηα ην νπνίν δειψλεη φηη πιεξνί ην αλσηέξσ πξφηππν, 
αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη (ή ππεξθαιχπηεη) ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. 

4. Όηαλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 80 ηνπ λ. 
4412/16, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα: 

 
  α. Tε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 
74 απηνχ. 
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   β.  Σελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 
75, 76 θαη 77 απηνχ.  
 
ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν αλάδνρν κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. ε πεξίπησζε πνπ θαη 
απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν αλάδνρν κε 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ρακειφηεξεο 
ηηκήο θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο δελ 
πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ 
δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηώλεηαη. 

 5. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 
αλσηέξσ παξαγξάθνπ 4 δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην 
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεπζχλσλ Γειψζεσλ (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 
4412/16  είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
εθπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζθνκηζζείζα εγγχεζε ζπκκεηνρήο. Η 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη 
πξνυπνζέζεηο, ζηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη ζηελ ππφςε 
ππεχζπλε δήισζε φηη ηηο πιεξνί, κεηαβιεζνχλ νςηγελψο θαη ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο έρεη ελεκεξψζεη πξνο ηνχην ηελ αλαζέηνπζα αξρή φρη αξγφηεξα απφ ηελ 
εκεξνκελία έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ γηα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 
άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/16. 

 6.   ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ 
πξνζθνκίζεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο αλσηέξσ 
παξαγξάθνπ 5 ηφηε απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη εθπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε πξνζθνκηζζείζα εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Άξζξν 12 
Κξίζεηο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνύ - Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο 

 
 1.  Η επηηξνπή κε εηζήγεζή ηεο ζην Σειηθφ Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο 
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη Γηθαηνινγεηηθψλ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ κπνξεί λα 
πξνηείλεη ηα αθφινπζα: 
 
  α. Καηαθχξσζε ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν ζπκθψλσο άξζξνπ 105 ηνπ λ. 
4412/16. 
 
  β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπκθψλσο 
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/16. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν. 

 2. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν 
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ 
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ζε θάζε πξνζθέξνληα (πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά) 
καδί κε αληίγξαθα φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ εθηόο απφ ησλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 
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 3. Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή κε έγγξαθε εηδηθή 
πξφζθιεζε πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο ελ ιφγσ πκθσλίαο Πιαίζην ην αξγφηεξν κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο ππφςε εηδηθήο έγγξαθεο πξφζθιεζεο πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγχεζε 
θαιήο εθηέιεζεο χςνπο 5% επί ηεο αμίαο ηεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη 
ινηπά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ζα 
πξνζδηνξίδνληαη αξκνδίσο ζηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 4. Η πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαζηέιιεηαη γηα φζν 
ρξφλν θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ 
Ν.3886/10. 

Άξζξν 13 
Καηάξηηζε Σύκβαζεο 

 1. Με ηελ απφθαζε ηεο θαηαθχξσζεο απνζηέιιεηαη ζηνλ αλάδνρν 
νηθνλνκηθφ θνξέα  θαη ζρέδην χκβαζεο, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα 
απηήο, θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ πνπ έγηλε απνδεθηή κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Σν ζρέδην 
ηεο χκβαζεο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε σο Παξάξηεκα «Γ».   

 2. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο χκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη 
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε νχηε ε θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή 
ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

 3. Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κε 
δπλαηφηεηα παξάηαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη εμαληιήζεσο ηεο 
δηαηηζέκελεο πίζησζεο. 
  
 4. Η  χκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί: 
 
  α. Θα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 
 
  β. Θα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. 

 5. Σξνπνπνίεζε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη, θαηφπηλ 
γλσκνδφηεζεο ηεο ζπγθξνηεζείζαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κφλν θαηά ηηο  πεξηπηψζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 137) κε ηελ επηθχιαμε φηη 
νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δελ ππεξβαίλεη ην 50% 
ηεο αξρηθήο αμίαο ηεο χκβαζεο  ή/θαη ζηελ πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ 
ε ζσξεπηηθή αμία απηψλ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο χκβαζεο.  

 6. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 137). 

7.   Δθφζνλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πνπ έρεη θιεζεί λα ππνγξάςεη ηελ 
ζχκβαζε δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, 
ηφηε: 
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  α. Κεξχζζεηαη έθπησηνο, 
 
  β. Καηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΜΣ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη  
 
  γ. Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

Άξζξν 14 
Παξαιαβή- Απόξξηςε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ  

 1. Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Γ» ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
 2. Σα πξσηφθνιια νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 
  α. πληάζζνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε κέξηκλα ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
 
  β.  πλππνγξάθνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν 
νηθνλνκηθφ θνξέα. 
  
 3. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηφηε  είλαη δπλαηφλ κε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εγθξίλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηεκάηνο «Γ» ηεο 
παξνχζεο εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ε νπνία 
δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε δηελεξγεζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζεσξείηαη εθπξφζεζκνο θαη 
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 147) ιφγσ 
εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
 
 5. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο έρεη παξέιζεη θαη ν αλάδνρνο 
νηθνλνκηθφ θνξέαο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ 
απνξξίθζεθαλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίζηεθε ζηελ ππφςε απφθαζε, ηφηε 
ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζεσξείηαη εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο. 
 

Άξζξν 15 
Φξόλνο Παξάδνζεο 

 
1. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο  εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα θαζνξηζηεί κε ηελ ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο.  
 
 2. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ 
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ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο, γηα ηελ παξαιαβή απηψλ, 
επηηξνπήο θαη πξφηαζε ηνπ ΚΑΑΤ.   

 
 3. Η απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ παξάδνζεο εθδίδεηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 
ππνβνιή, κνλνκεξψο εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.  
 
 4. Η αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηβάιιεη ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ 
θνξέα, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηεο, πνηληθέο ξήηξεο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
νη ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ κε ππαηηηφηεηα απηνχ, κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο ρνξεγεζείζαο ζε 
απηφλ παξάηαζεο. Δπηπξφζζεηα ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί θαη ην δηθαίσκα ζηελ 
απηή πεξίπησζε λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην επηβάιινληαο ηνπ ηηο 
πξνβιεπφκελεο, ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 147), 
θπξψζεηο. 
 

5. Οη ππφςε πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζζέληα 
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 147).  
 

6. ηελ πεξίπησζε πνπ: 
 

  α. Λήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ρσξίο λα ππνβιεζεί 
έγθαηξα, απφ ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα, αίηεκα παξάηαζεο ή  
  
  β. Λήμεη ν παξαηαζείο ρξφλνο παξάδνζεο ρσξίο λα παξαδνζνχλ νη 
ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο, ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηνλ 
νπνίν επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο, ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 
4412/16 (Α’ 147), θπξψζεηο. 

Άξζξν 16 
Δγγπήζεηο 

 1. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά ππνρξενχληαη γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ σο απηέο νξίδνληαη 
ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο. 

 2. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηνπο θνξείο σο απηνί νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/16 (Α’147) θαη ε εγθπξφηεηα απηψλ 
δηαπηζηψλεηαη θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπ ππφςε θνξείο. 

 3.  Οη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη’ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 147). Τπνδείγκαηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα «Β», «Γ» ηεο παξνχζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε 
βεβαίσζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη πνην πνζφ δηαηίζεηαη 
ζηε δηαγσληδφκελε εηαηξεία γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη πηζηνδφηεζε θαη πνην πνζφ 
ρσξηζηά αθνξά ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 
πηζηνδνηήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο δειαδή 180.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ θαη θξαηήζεσλ). 

  α. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  
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   Ύςνο 2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο πξνυπνινγηζζείζαο θαζαξήο 
αμίαο (145.161,29€). 

  β. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 4. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη θαηάζεζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο θαη ηζρχνο έμη (6) κελψλ πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ. 

 5. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά ηελ 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηαπίπηεη ζηελ 
πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ, νξηδφκελσλ ζε απηή, φξσλ. Η εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ εθδφηε απηήο κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 6. ε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηξνπνπνίεζεο, 
δπλάκεη ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 
147), ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε ηζρχ ε 
ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε, γηα ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθήο εγγχεζεο ην χςνο ηεο 
νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο εγγχεζεο, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
 
 7. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απνδεζκεχεηαη ηζφπνζα θαη 
αλαιφγσο, θαη’ έηνο, ζε ζρέζε κε ην ρξφλν ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο.      

  γ. Δγγύεζε πξνθαηαβνιήο 
 
 8. ε πεξίπησζε απαίηεζεο, εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
γηα ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο απηή θαηαβάιιεηαη κε ηελ θαηάζεζε, απφ πιεπξάο ηνπ, 
ηζφπνζεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο ε νπνία: 
 
  α. Δίλαη έληνθε απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο 
πξνθαηαβνιήο  
 
  β. Δπηβαξχλεηαη κε βάζεη ην επηηφθην ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 
ζπκθψλσο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ππ’αξηζκ. 2/51557/0026/10-09-
01 (Β’ 1209) πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 
(ΣΥΔ) πνπ ζα εθδνζεί γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ζα παξακέλεη 
ζηαζεξφ κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο. 
 
 9. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο 
πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη 
ε επηπξφζζεηε θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην χςνο 
ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο ππεξθαιχπηεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 
ηφηε ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη γηα ηελ πξνζθφκηζεο εγγχεζεο 
πξνθαηαβνιήο πνζνχ ίζνπ κε ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο. 
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10.  Η εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ  παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  
 
 11.   Η εγγχεζε πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά θαηά ην πνζφ πνπ 
αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο  ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 
 
        Άξζξν 17 
 

Πιεξσκή 

 1. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο 
εηαηξείαο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ Σαθηηθψλ Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ (ΣΥΔ) (γηα 
εηαηξείεο εζσηεξηθνχ) ή κε Υξεκαηηθά Δληάικαηα Πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ) (γηα εηαηξείεο 
εμσηεξηθνχ) ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε 
ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 
ηηκνινγίνπ. 

 2. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ πξνκεζεπηή κπνξεί λα γίλεη κε 
έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

  α. Με ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο γηα θάζε κήλα 
παξνρήο κεηά ηελ κεληαία νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πιελ παξαθξάηεζεο 
ιφγσ ηπρφλ πξνζηίκσλ-θαηαινγηζκψλ. 

  β. Με ηελ ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 50% ηεο 
ζπκβαηηθήο αληίζηνηρεο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ έλαληη ηζφπνζεο εγγχεζεο θαη ηελ 
θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ είηε κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ φπσο ε 
παξαπάλσ παξάγξαθνο θαη ηελ εμφθιεζε ηεο ππφινηπεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηνλ 
ζπλνιηθφ ΦΠΑ κεηά ηελ νξηζηηθή κεληαία παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Οη παξαπάλσ 
ηξφπνη πιεξσκήο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ηκεκαηηθέο παξνρέο ππεξεζηψλ, κφλν κεηά 
ηελ νινθιήξσζε πξνζθφκηζεο ηεο αλαινγνχζαο πνζφηεηαο.   

 3. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζηνλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 
200 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 147) θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε 
δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 4. Καηά ηελ πιεξσκή, ζα παξαθξαηεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ηεο 
θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ  παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 5. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο βαξχλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ 
δηελεξγνχληαη γηα ηηο πξνκήζεηεο γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Δ, σο απηέο ηζρχνπλ θαη 
αλαιχνληαη ζην Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζεο. 

 6. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 
 
  α. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 
ζρεηηθνχ ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ γηα έιεγρν/ζεψξεζε απηνχ. 

ΑΔΑ: Ω1Ν36-ΜΔΠ
19PROC005581841 2019-09-19



 

 

 
  β. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 
 
 7. εκεηψλεηαη φηη σο ρξφλνο έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ηνπ/ησλ 
ηηκνινγίνπ/σλ ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα νξίδεηαη θάζε θνξά ε επνκέλε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ πξνζήθνπζα ππνβνιή θαη ηνπ ηειεπηαίνπ δηθαηνινγεηηθνχ 
πιεξσκήο. 

Άξζξν 18 
Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ 

 1. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ' απηήλ.  

 2. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 
ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ' απηή, εθφζνλ δελ 
εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψζεθε κε ηηο γξαπηέο 
εληνιέο ηεο ππεξεζίαο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 
ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηεο. 

 3. Η θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ γίλεηαη κε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα ηελ παξνρή 
εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο, γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, επηηξνπήο θαη πξφηαζε ηνπ ΚΑΑΤ. Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 
ππφςε απφθαζεο ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/16 (Α’147). 
 
 4. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 
θαηαθχξσζε ή ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 
 
  α. Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ παξαζρέζεθαλ ή 
αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 5. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ 
αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη πξφηαζε ηνπ ΚΑΑΤ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη 
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 
147). 

         Άξζξν 19 
Δλζηάζεηο / Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο 

 1. Γηα δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο 
ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 347 έσο 373 ηνπ Ν. 
4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ην Νφκν 4472/17, 4478/17, θαη ην 
ΠΓ 39/17. 
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 2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηηο Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο 
ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα  ζην άξζξν 19 ηεο ΤΑ 56902/215//2-06-
2017. Οη Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ λ.4412/2016, θαηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ πζηήκαηνο, ζηνλ 
ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ PDF, ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΤΑ 56902/215//2-06-2017. 
Σα ζρεηηθά παξάβνια θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηεο 
παξνχζαο ηεο ΤΑ 56902/215//2-06-2017. Έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ παξ. 7 θαη 8 
ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ελζηάζεηο ή 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πζηήκαηνο«Δπηθνηλσλία», ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα θαη επηζπλάπηνληαο 
ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ PDF, ην νπνίν θέξεη 
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 
ΤΑ 56902/215//2-06-2017. Σα ζρεηηθά παξάβνια θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο ηεο ΤΑ 56902/215//2-06-2017. 

 3. ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ έγγξαθν δελ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ην ππνβάιιεη θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. ε πεξίπησζε απνζηνιήο κε 
ηαρπδξνκείν σο εκεξνκελία απνζηνιήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ε 
ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

 4. ε θάζε πεξίπησζε, ε εκεξνκελία άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο είλαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, εθηφο εάλ ππάξρεη, 
πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο, φπσο απηή έρεη ππνβιεζεί 
ειεθηξνληθά, θαη απηήο, φπσο απηή έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, 
νπφηε σο εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο κε 
ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

 5. Η εμέηαζε ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ζα δηελεξγείηαη απφ ηελ Αξρή 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ζχκθσλα κε ηα ηα άξζξα 347 έσο 373 ηνπ λ. 
4412/16,φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ην Νφκν 4472/17, 4478/17, 4605/19 
θαη ην ΠΓ 39/17. 

Άξζξν 20 
Παξαιαβή – Παξαθνινύζεζε Σύκβαζεο 

 Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε παξαιαβή ηνπ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο απηνχ, ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ αξκφδηα, πξνο ηνχην, Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε κέξηκλα ηνπ ΚΑΑΤ  πνπ ζα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε. 
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Άξζξν 21 
Ιεξάξρεζε Σπκβαηηθώλ Τεπρώλ 

 Γηα ζέκαηα πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε θαη ηα 
παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί 
φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ν Ν. 4412/16 (Α’147), ε 
απφθαζε αλάζεζεο/θαηαθχξσζεο, ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ 
αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά, εθαξκνδνκέλσλ 
επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

Άξζξν 22 
Αλσηέξα Βία 

 
 1. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ αλαδφρνπ. 
 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
  γ. Πιεκκχξα. 
 
  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Σξνκνθξαηηθή Δλέξγεηα 

 2. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο 
βίαο.  

 3. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

         Άξζξν 23 
Υπεξγνιαβίεο 

 1. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχηαη λα αλαθέξνπλ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ηπρφλ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 
κνξθή εξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο πξνηεηλφκελνπο 
ππεξγνιάβνπο.επεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππεξγνιαβηθάζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο ππφ αλάζεζεο 
πξνκήζεηαο, ή λα ζηεξηρζείζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξέπεη λα απνδεηθλχεη κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπ φηηζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία πξνο ηνχην κέζα, 
πξνζθνκίδνληαο έγγξαθεδέζκεπζή ηνπο (ππεχζπλε δήισζε ή ζπκθσλεηηθφ 
ζπλεξγαζίαο), φηη ζα ζέζνπλζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία κέζα θαη ζα εθηειέζνπλ 
θάζε απαηηνχκελε εξγαζία,ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηοζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο:Πεξηγξαθή 
ηκήκαηνο / πνζνζηνχ ηεοπξνκήζεηαο πνπ πξνηίζεηαη νππνςήθηνο πξνκεζεπηήο λα 
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αλαζέζεηζε Τπεξγνιάβν ή ηξίην θνξέαΔπσλπκίαΤπεξγνιάβνπ ήηξίην 
θνξέαΗκεξνκελία Γήισζεοπλεξγαζίαο ήπκθσλεηηθφζπλεξγαζίαο.Αλ ν 
ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ θάλεη επίθιεζε ζηελ ηθαλφηεηα απφ ηνποηξίηνπο 
απηνί ζα πξέπεη κε ππεχζπλε δήισζε λα δειψζνπλ φηη δελ ζα δηαζέζνπληνπο ίδηνπο 
δηαζέζηκνπο πφξνπο ζε άιινπο θαηά ηνλ ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεοηεο ζχκβαζεο. 
Δπίζεο, ν ηξίηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεηδηθφ ηνπ δηαθξηηφ 
ΣΔΤΓ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

 2. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε 
γξαπηή έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα αλαζέηεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ζχλνιν 
ηνπ έξγνπ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη 
δεισζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 3. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεw θαη ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο 
δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ππεξγνιάβν / 
ππεξγνιάβνπο, πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε 
άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ή απφ λέν ζπλεξγάηε / ππεξγνιάβν 
ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ 
πιήξε πινπνίεζή ηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο αλαζέηνπζαο 
Αξρήο.  

 4. ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
πκθσλίαο Πιαίζην θέξεη απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 5. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 131 ηνπ λ. 4412/16 (Α’147). 

Άξζξν 24 
Γιώζζα Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ 

 
1. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ζπληάζζνληαη θαη 

ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, 
πιελ ησλ ελεκεξσηηθψλ θαη ηερληθψλ θπιιαδίσλ  θαη άιισλ εληχπσλ -εηαηξηθψλ ή 
κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελνπνπ δχλαηαη ππνβιεζνχλ ζηελ Αγγιηθή κε 
δπλαηφηεηα απφ ηνλ ππνβάιινληα λα παξέμεη δηεπθξηλήζεηο. 

 2. ηα πξνζθνκηδφκελα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ. 
1497/84 (Α’ 188). 

Άξζξν 25 
Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ 

 Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηελ πκθσλία Πιαίζην ή ζα 
ζρεηίδεηαη κ' απηήλ ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα ειιεληθά 
Γηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 

Άξζξν 26 
Λύζε Σπκθσλίαο 
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 Η αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 
147). 
 

Άξζξν 27 
Φξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ 
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην ζχζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν 
πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 
ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Τπνπξγηθή 
Απφθαζε ΤΑΠ Φ.40.4/3/1031/23-04-12 (Β΄ 1317). 

Άξζξν 28 
Δθρσξήζεηο Γηθαησκάησλ 

 1. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 2. Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ε εθρψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ηνπ 
αλαδφρνπ δηθαίσκα) ζε αλαγλσξηζκέλν Σξαπεδηθφ Ίδξπκα, κεηά απφ αίηεκά ηνπ θαη 
έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Άξζξν 29 
Δρεκύζεηα 

 1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε 
απηήο ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη 
εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 2. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο, φπσο απηή 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε 
αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 

Άξζξν 30 
Λνηπνί Όξνη 

 1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο ησλ πεξί πξνκεζεηψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 
θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 
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 2. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πκθσλίαο πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην 
ζπκθσλεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο απφ ην ΚΑΑΤ ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο απνξξίπηεη. 

 3. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο 
θνξέαο πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ, ππνρξενχηαη δε λα 
ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο. 

 4. Η αλαζέηνπζα δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα 
επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή 
απνδεκίσζεο εμ' απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 5. Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα 
δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξνχζα. 

 6. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ επηβαξχλεηαη, νχηε αλαιακβάλεη θακηά 
ππνρξέσζε ζε ηξίηνπο γηα νπνηνδήπνηε πξντφλ πνπ ζα πινπνηεζεί απφ απηνχο. 

 7. Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ζε 
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε πξνθνξηθέο απαληήζεηο - πιεξνθνξίεο εθ κέξνπο ηεο 
Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 8. Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηνλ ηπρφλ απαηηνχκελν 
εθηεισληζκφ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 9. Σπρφλ δαζκνί, θφξνη θαη ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ 
ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 
 ρεο (ΣΘ) Κσλζηαληίλνο Κνηδαθσλζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγφο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινχδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

Άπθπο 1 
       Πεπιεσόμενα (ςπο)θακέλος «Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ – 
ηεσνική πποζθοπά» 
 

  ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. 
πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη : 
 

1. Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 
 

  Σα δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 
παξαγξάθνπ (α) ηεο ζπλεκκέλεο Πξνζζήθεο ‘’1’’ ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ππνβάιινληαη απφ 
απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 
πεξίπησζε (βι. Πξνζζήθε 1) (ζηελ δηεχζπλζε «ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ, Αγ. 
Αλδξέα 1 Ν. Μάθξε Αηηηθήο») απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα 
θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε.  

 
  2. Τεσνική πποζθοπά 
 
 ηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά», πεξηιακβάλεηαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη 
ηα αλαθεξφκελα ειεθηξνληθά αξρεία (κνξθή .pdf) φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα παξαγξάθνπ (β) ηεο ζπλεκκέλεο Πξνζζήθεο ‘’1’’ 
ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

. 

Άπθπο 2 
Πεπιεσόμενα (ςπο)θακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» 

 
1.  ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα 
αλαθεξφκελα ειεθηξνληθά αξρεία (κνξθή .pdf), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 
ζηε ζπλεκκέλε Πξνζζήθε ‘’2’’ θαη ζηνλ πίλαθα παξαγξάθνπ (γ) ηεο 
ζπλεκκέλεο Πξνζζήθεο ‘’1’’ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.  
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ‘Β’ 
ΣΖΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ. ΑΡΗΘΜ. 8/19. 
 
 

     
ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΑΠΩΛΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 

Ν. Μάθξε, 12 επ 19 

 

 

ΑΔΑ: Ω1Ν36-ΜΔΠ
19PROC005581841 2019-09-19



2.  Κξαηήζεηο – Έμνδα 
 

                  α. Γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη Γεληθά Δπηηειεία ΓΔΔΘΑ, 
ΔΘΑ, ΓΔ, Δ θαη ΑΝ  ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη ππνρξεσηηθά κε ηηο 
παξαθάησ θξαηήζεηο : 
             (1)  Τπέξ ΜΣ                                                     : 4 % 
                        (2)  Τπέξ EAAΓΖΤ                                 :  0,07% 

         (3)  Υαξηφζεκν                                        :  0,0839% 
  (4)   ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ                                          :  0,01678%   
             (5)  Τπέξ ΑΔΠΠ                          :  0,06% 
   
                                                                      

              Σύνολο                                                                        4,23068% 
 
       β.  Δπηπξφζζεηα κεηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (πξν ΦΠΑ) θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 
θξαηήζεσλ (4,23068%). Όιεο νη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο 
αμίαο. Δπίζεο, ρνξεγείηαη βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ παξαθξάηεζε 
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο ησλ 
πξνκεζεπηψλ πνπ δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ  θξαηήζεηο.   
 

Άπθπο 3 
Αποδεικηικά Σηοισεία 

 
  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ  θαη πιήξσζεο θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ πξνζθέξνληνο 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε θαη ηα νπνία ππνβάιινληαη θαηά 
ηα σο άλσ απφ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, θαηά 
πεξίπησζε φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα παξαγξάθνπ (δ) ηεο 
ζπλεκκέλεο Πξνζζήθεο ‘’1’’ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
 

Άπθπο 4 
Ανάδειξη Μειοδόηη 

 
      Μεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί ν ππνςήθηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ην ρακειφηεξν 
ζπλνιηθφ πνζφ γηα ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ν νπνίνο ζα θιεζεί γηα 
ππνβνιή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16. 
    

Άπθπο 5 

Πληπωμή - Δικαιολογηηικά Πληπωμήρ 

 
 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε πιεξσκή είλαη ηα εμήο: 
 
      Δθδηδφκελα κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο :  
 
      α.   Αληίγξαθν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ηεο χκβαζεο. 
                β.   Ζ ζπλαθζείζα χκβαζε. 
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     γ.  Αληίγξαθν ηεο επηκέξνπο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ή εληνιήο 
αλαζέζεσο (παξάηαζεο) 

                δ.   Ζ αληίζηνηρε ζπλαθζείζα εθηειεζηηθή ζχκβαζε (Παξάηαζεο).  
                ε.    Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο. 

ζη.  Πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο. 
 

 Δθδηδφκελα κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη επηπιένλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 
ηνπ Ν.3863-2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013:  
 
                 α.   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο (εθάπαμ). 
                 β.  Πξσηφηππν αλεμφθιεην ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ζην 
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν εηαηξηθφο αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ 
ΝUMBER).  
                γ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΚΑ, γηα πνζφ άλσ ησλ 
3.000,00 € (εθάπαμ).  
 
       δ.   Πίνακερ  
 

(1) Με ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ  πνπ απαζρνιήζεθε 
ζηελ εξγνιαβία αλά εκέξα ζηνλ ππφςε κήλα.  

(2) Σηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο 
ε. Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη 

εξγαδφκελνη. 
ζη. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο 

θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
δ. Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ην πνζφ 

πιεξσκήο 
ε. Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν 

       

Άπθπο 6 

Εγγςήζειρ 
 

   1.  Απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκφ χςνπο 2% επί ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο (145.161,29€). 
 
  2.   Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απαηηείηαη θαηάζεζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο πνζνζηνχ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο θαη ηζρχνο έμη (6) κελψλ πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ. Καηά ηελ ππνγξαθή παξάηαζεο, ζα θαηαηίζεηαη πξφζζεηε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο, πνζνζηνχ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 
ηηκήκαηνο πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ηζρχνο έμη (6) κελψλ πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ παξάδνζεο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζεο. 
 
  3.   Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη αληίγξαθν αζθαιηζηεξίνπ αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο, κε ην 
νπνίν θαιχπηεη ζε πνζφ ηνπιάρηζηνλ 150.000,00€ γηα πξφθιεζε δεκηψλ αλά 
ζπκβάλ θαη ηνπιάρηζηνλ 300.000,00€ γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή απψιεηα δσήο 
πνπ ζα πξνθχςεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ / πιηθνχ / κεραλεκάησλ 
ηνπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα 
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νπνηνδήπνηε ιφγν ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ ζηελ Τπεξεζία γηα ηελ ηπρνχζα 
δεκηά πνπ ππέζηε, ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ελ ιφγσ 
πνζνχ κε δηθά ηνπ έμνδα. Κάζε ηξνπνπνίεζε, αθχξσζε ή ιήμε ηνπ παξαπάλσ 
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε πξν 
ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ, εγγξάθσο. 
 

 
Άπθπο 7 

Ανάθεζη- Παπακολούθηζη- Παπαλαβή Επγαζιών 
 

1.   Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη 
θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιείηαη θαζψο θαη απνδεηθηηθά 
αζθάιηζεο ηνπο θαη ηηο θάξηεο εξγαζίαο (πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ 
πξνζσπηθνχ). Ζ Τπεξεζία ζα κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, λα 
αληηπαξαβάιεη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα απηνχ κε ηα ηεξνχκελα απφ ηνλ αλάδνρν 
βηβιία θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
θαη ηα ηεξνχκελα αξρεία απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ηελ αξκφδηα 
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 
 

2.   Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο – πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεηαη, αλά 
κήλα, απφ ηξηκειείο επηηξνπέο ηνπ ΚΑΑΤ, νη νπνίεο ζα ζπγθξνηνχληαη κε 
κέξηκλα ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Παξαξηήκαηνο  «Γ» . 

 
   3. Ζ ελ ιφγσ επηηξνπέο ζα πξνβαίλνπλ ζηελ παξαιαβή ησλ 
εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο, ζπληάζζνληαο αληίζηνηρα πξσηφθνιια 
ππνγεγξακκέλα απφ ηα κέιε ηνπο θαη ηνλ αλάδνρν ή έηεξν εμνπζηνδνηεκέλν 
εθπξφζσπφ ηνπ.  
 

4. Σα σο άλσ πξσηφθνιια ζα δηαβηβάδνληαη ζην αξκφδην ηκήκα 
ηνπ ΚΑΑΤ γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ δαπάλεο θαη  ην νπνία θαη ζα κεξηκλά 
γηα ηελ ππνβνιή ηνπ γηα ηελ έγθαηξε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.  

 
5. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ 

ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζέξρνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν 
εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ πξνο παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο 
πιαηζίνπ. 
 

6.   Αλά κήλα, ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη καδί κε ηα ηηκνιφγηα, ηα 
έγγξαθα πξνκεζεπηή ηνπ άξζξνπ 5. 
 

7. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο ησλ 
εξγαζηψλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ πξνζθφκηζε: 

 
           α. Δπηθπξσκέλνπ αληίγξαθνπ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο ππεξεζίαο θάζε κήλα,  
 
             β. ρεηηθφ έγγξαθν απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα 
αλά ηξίκελν, απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη φηη έρεη ππνβιεζεί απφ ηελ εηαηξεία 
αλαιπηηθή πεξηνδηθή δήισζε (ΑΠΓ). 
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             γ. Πίλαθα πξνζσπηθνχ θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθνχο πνπ 
έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 
 
Όηαλ νη ππεξεζίεο ή νη επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
ηνπ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ 
άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/10 θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε 
θαηαγγέιιεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη 
θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 
δελ ηθαλνπνηνχληαη, θαηαβάιινληαη, φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ 
νη απνδνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο 
εηζθνξέο. 

 
Άπθπο 8 

Κπιηήπια Επιλογήρ 
 

1. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο θα ππέπει να διαθέηει Πιζηοποιηηικό 
Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζύμθωνα με ηο διεθνέρ ππόηςπο 
ISO 9001/2008 ή ιζοδύναμο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ.  
 

2.  Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην 
νηθείν Δπηκειεηήξην. 
 

3.  Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο Παξαξηήκαηνο «Γ» . 

 
 Άπθπο 9 

Λοιποί Όποι ηηρ Διακήπςξηρ 
 

1. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή, θαζπζηεξήζεη 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ 
ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο 1 θαη 3 ππνπαξαγξάθνπ Ε.5 ηνπ Ν.4152/13 
(ΦΔΚ Ά 108/9-5-2013), θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ην λφκηκν ηφθν. Ο 
ππνινγηζκφο  ηνπ λφκηκνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο ζα γίλεηαη βάζεη ηνπ επηηνθίνπ 
αλαθνξάο ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ζπλ νθηψ 
επηπιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ 
πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 
 

2.    Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη ακέζσο 
κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, λα ππνβάιιεη 
γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ 
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην 
νπνίν ζα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί 
ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη 
κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. Γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ, ή ζηελ 
πεξίπησζε κε ππνβνιήο απηνχ, ε επηηξνπή ζα δεηήζεη απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο 
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εηαηξείεο  έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ, φηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο : ηξεηο (3) πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 
(β’266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη σο«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο νη 
νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ή δχν 
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ 
ηελ αδήισηε εξγαζία νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  

 
Οη θπξψζεηο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ  πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη  δεζµεπηηθή  ηζρχ.  Οη  ππνςήθηεο  εηαηξείεο  µπνξνχλ  
λα  απνθιεηζηνχλ  απφ  ηε ζχλαςε  ηεο  χµβαζεο,  ιφγσ  δηάπξαμεο  
ζνβαξνχ  επαγγειµαηηθνχ παξαπηψµαηνο. 
  
   3. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ 
αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε εξγαδφκελνπ ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο ππεξεζίεο 
θαζαξηζκνχ ζέκαηνο, ν νπνίνο θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο δελ είλαη 
θαηάιιεινο, αγλνεί ή παξαβιέπεη ηνπο θαλνληζκνχο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο 
εξγαζίαο ή ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 
άκεζε, εληφο (2) εκεξψλ, αληηθαηάζηαζή ηνπ, θέξσλ θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο. 
Αληηθαηάζηαζε αηφκσλ θαη πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα επηηξέπεηαη κφλν 
κεηά απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 

4.   Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξνππνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο 
έρεη επηζθεθζεί θαηφπηλ ζπλλελφεζεο ηνπο ρψξνπο εξγαζηψλ έρεη πιήξε 
γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηνχησλ θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο 
ζέζεηο απνζεθεχζεσο πιηθψλ ηηο δπλαηφηεηεο εμεπξέζεσο πξνζσπηθνχ θαη 
νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα ηα νπνία θαζε νπνηνδήπνηε ηξφπν δχλαηαη λα 
επηξξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ην θφζηνο απηψλ θαη ζπλδηαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζπκβάζεσο. Παξάιεηςε  ηνπ  δηαγσληδνµέλνπ  λα  επηζθεθζεί  ηνπο  ρψξνπο  
θαη  λα θαηαηνπηζζεί πιήξσο επί ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ ζεµάησλ µε θαλέλα 
ηξφπν δελ δχλαηαη  λα  πξνβιεζεί  ζαλ  δηθαηνινγία  γηα  νπνηαδήπνηε  
παξεξµελεία  ησλ  φξσλ θαη απαηηήζεσλ, νχηε απαιιάζζεη απηψλ ηεο επζχλεο 
γηα ηελ πιήξε ζπµµφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπµβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
 

5.   Ζ Τπεξεζία δελ έρεη ππνρξέσζε λα αλαζέζεη ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηεο  ή λα εμαληιήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ 
ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ ζηε 
δηάξθεηα ηεο χκβαζεο.  
 

6.  Ο πξνζδηνξηζκφο πνζνηήησλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο χκβαζεο, 
γίλεηαη ζηηο, κε πεξηνξηζκφ ην πθηζηάκελν θάζε θνξά ππφινηπν ηνπ αξρηθψο 
πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο, ην νπνίν είλαη αζξνηζηηθά ην κέγηζην φξην 
δπλαηφηεηαο αλάζεζεο εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο.   
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7.   Σν ΚΑΑΤ κε έγθξηζε ή Γγε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο δχλαηαη λα 
απμνκεηψζεη ηνπο ρψξνπο θαη ηηο ζπρλφηεηεο θαζαξηζκνχ ή θαηά ηελ ηπρφλ 
παξάηαζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/16. Σν 
πνζνζηφ απμνκείσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 15% ζηελ πεξίπησζε ηεο 
κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. 

  
8.  Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή δεκία ηα νπνία 

ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε πξνζσπηθφ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ 
πνπ εξγάδεηαη ζην ρψξν εξγαζηψλ ηεο χκβαζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα 
εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ θαη κέρξη παξαδφζεσο απηήο, εθφζνλ ην αηχρεκα ή 
ε δεκία νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ ηξίησλ πνπ απηφο 
ρξεζηκνπνηεί.  

 
9.  Δληφο ηξαηησηηθήο πεξηνρήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, γηα ηελ 

είζνδν θαη ηε κεηαθίλεζε ηνπ ηδίνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε 
δηαθίλεζε κέζσλ θαη πιηθψλ, λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζρεηηθνχο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηεο  Τπεξεζίαο.  
 

10.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ηνλ 
ρψξν ζηνλ νπνίν εθηειεί θάζε θνξά ηηο εξγαζίεο ηεο χκβαζεο, λα έρεη 
κεξηκλήζεη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ απνδίδνληαο ηνπ ηελ ηάμε θαη ηελ 
ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ είρε θαηά ηνλ ρξφλν άθημεο ηνπ ζπλεξγείνπ πξνο εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ.  
 

11.   Ζ Τπεξεζία ππνρξεψλεηαη λα δηαζέηεη ζηνλ αλάδνρν, ρσξίο θακηά 
επηβάξπλζε, έλα ρψξν γηα ηελ θχιαμε πιηθψλ θαη εξγαιείσλ θαζψο θαη  ρξήζε 
ηνπ σο απνδπηεξίσλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί 
φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ δνζεί. 
 

12.   Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο πιαίζην ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/16. Δπηπιένλ λα εθαξκφδεη 
ηεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο 
πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
θηλδχλνπ (Ν.3850/10).  
 
 

13.   Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ηεξήζνπλ ηε δηάηαμε ηεο 
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73 πνπ αθνξά ζηε κε 
ρξεζηκνπνίεζε ζαλ άκεζν ή έκκεζν αληηπξφζσπφ ηνπο, κφληκν ή ζε εθεδξεία 
Αμησκαηηθφ ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ ΔΓ εθ’ φζνλ δελ έρεη παξέιζεη 3εηία απφ ην 
ρξφλν απνζηξαηείαο ηνπ. 

 
 

  14. Ο ηερληθφο αζθαιείαο ηνπ αλάδνρνπ νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε 
ηνλ αληίζηνηρν Σερληθφ Αζθαιείαο ηεο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηνλ Ηαηξφ 
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Δξγαζίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ πξφιεςε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 
 

 ρεο (ΣΘ) Κσλζηαληίλνο Κνηδαθσλζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγφο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινχδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξνζθνξψλ 
«2» Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
«3» Πξνυπνινγηζζέλ Δηήζην Κφζηνο θαη Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο 
«4» Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 
«5» Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο  
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 ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  
 ΑΠΩΛ. ΤΓΔΙΑ ΑΓΙΟΤ ΑΝΓΡΔΑ 
 4ν Γξαθείν 

  
                                                                                                                                         
                                               

Πίνακας Περιετομένοσ Προζθορών 
 
           α. Δικαιολογηηικά Σσμμεηοτής  
             

Α/Α Δικαιολογηηικό Απαίηηζη 
Ψηθιακής 

Υπογραθής 

Απαίηηζη 
Μεηάθραζης 

ζηα 
Ελληνικά 

Απαίηηζη 
Θεώρη-

ζης 

Απαίηηζη 
ένησπης 

Υποβολής 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2. Τπεύζπλε δήισζε πιήξνπο θαη αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο ησλ όξσλ 
ηνπ δηαγσληζκνύ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
           Παραηηρήζεις:   
 
           α.    Σηο Γειώζεηο / Τπεύζπλεο Γειώζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ 
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, ππνγξάθνπλ: 
                 (1) Οη Γηαρεηξηζηέο, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 
                 (2) Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ. 
                 (3) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ. 
                 (4) Ο Πξόεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκόο. 
           β.   Όια ηα παξαζηαηηθά πνπ απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ θαη ζε έληππε κνξθή, πξέπεη λα είλαη: 
                   (1) Δπαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από δεκόζηεο ππεξεζίεο  θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14. 
                   (2) Δπαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά από δηθεγόξν θαζώο θαη επθξηλή  
θσηναληίγξαθα από ηα πξσηόηππα όζσλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεώξεζε από δεκόζηεο ππεξεζίεο  θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14. 
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                   (3) Δπθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ 
επηθπξσζεί πξσηίζησο από δηθεγόξν. 
            γ.   Η επηθύξσζε ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο δύλαηαη λα δεηεζεί από νπνηνδήπνηε Γηνηθεηηθή Αξρή, Γηθεγόξν, πκβνιαηνγξάθν ή ΚΔΠ.  
 
       
β. Τετνική Προζθορά  
 
            

Α/Α Δικαιολογηηικό Απαίηηζη 
Ψηθιακής 

Υπογραθής 

Απαίηηζη 
Μεηάθραζης 

ζηα 
Ελληνικά 

Απαίηηζη 
Θεώρη-

ζης 

Απαίηηζη 
ένησπης 

Υποβολής 

1. ΟΤΓΔΝ (πέξαλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ παξάγεηαη από ην 
ζύζηεκα) 

- - - - 

2. Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε από ηηο ηερληθέο 
πεξηγξαθέο Παξαξηήκαηνο «Γ» (γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη 
πξνζθνξά). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Καηά 

πεξίπησζε 
Καηά 

πεξίπησζε 

3. Σν πξόηππν επνπηείαο θαη ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ζύκβαζε      

4. Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν 
Σηο εκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο  
Σε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη 
εξγαδόκελνη  
Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο 
λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ 
Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα 
πνζά. 
Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
Καηά 

πεξίπησζε 
Καηά 

πεξίπησζε 

 
           Παραηηρήζεις:   
 
           α.    Σηο Γειώζεηο / Τπεύζπλεο Γειώζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ 
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, ππνγξάθνπλ: 
                 (1) Οη Γηαρεηξηζηέο, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 
                 (2) Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ. 
                 (3) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ. 
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                 (4) Ο Πξόεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκόο. 
           β.   Όια ηα παξαζηαηηθά πνπ απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ θαη ζε έληππε κνξθή, πξέπεη λα είλαη: 
                   (1) Δπαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από δεκόζηεο ππεξεζίεο  θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14. 
                   (2) Δπαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά από δηθεγόξν θαζώο θαη επθξηλή  
θσηναληίγξαθα από ηα πξσηόηππα όζσλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεώξεζε από δεκόζηεο ππεξεζίεο  θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14. 
                   (3) Δπθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ 
επηθπξσζεί πξσηίζησο από δηθεγόξν. 
            γ.   Η επηθύξσζε ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο δύλαηαη λα δεηεζεί από νπνηνδήπνηε Γηνηθεηηθή Αξρή, Γηθεγόξν, πκβνιαηνγξάθν ή ΚΔΠ. 
 
 
            γ. Οικονομική Προζθορά 
 

Α/Α Δικαιολογηηικό Απαίηηζη 
Ψηθιακής 

Υπογραθής 

Απαίηηζη 
Μεηάθραζης 

ζηα 
Ελληνικά 

Απαίηηζη 
Θεώρη-

ζης 

Απαίηηζη 
ένησπης 

Υποβολής 

1.  Πιένλ ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθήο θόξκαο 
απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ/ησλ Πίλαθα/σλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
σο ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ 

2. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), 
όπσο εθάζηνηε ηζρύεη όηη ε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο είλαη γηα δηάζηεκα ελλέα (9) κελώλ από ηελ επνκέλε ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (εθηόο εάλ απηό αλαγξάθεηαη ήδε επί ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο). 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ 

3.  Αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη 
νη εξγαδόκελνη. 

ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΟΥΙ 

4. Τπνινγηζκόο εύινγνπ πνζνζηνύ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ 
ππεξεζηώλ 

ΝΑΙ  ΟΥΙ ΟΥΙ 

5. Κόζηνο αλαισζίκσλ ΝΑΙ  ΟΥΙ ΟΥΙ 

6. Δξγνιαβηθό θέξδνο ΝΑΙ  ΟΥΙ ΟΥΙ 

7. Νόκηκεο ππέξ ηξίησλ θαη Γεκνζίνπ θξαηήζεηο  ΝΑΙ  ΟΥΙ ΟΥΙ 

 
Παραηηρήζεις:   
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           α.    Σηο Γειώζεηο / Τπεύζπλεο Γειώζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ 
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, ππνγξάθνπλ: 
                 (1) Οη Γηαρεηξηζηέο, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 
                 (2) Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ. 
                 (3) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ. 
                 (4) Ο Πξόεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκόο 
         β.   Όια ηα παξαζηαηηθά πνπ απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ θαη ζε έληππε κνξθή, πξέπεη λα είλαη: 
                   (1) Δπαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από δεκόζηεο ππεξεζίεο  θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14. 
                   (2) Δπαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά από δηθεγόξν θαζώο θαη επθξηλή  
θσηναληίγξαθα από ηα πξσηόηππα όζσλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεώξεζε από δεκόζηεο ππεξεζίεο  θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14. 
                   (3) Δπθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ 
επηθπξσζεί πξσηίζησο από δηθεγόξν. 
            γ.   Η επηθύξσζε ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο δύλαηαη λα δεηεζεί από νπνηνδήπνηε Γηνηθεηηθή Αξρή, Γηθεγόξν, πκβνιαηνγξάθν ή ΚΔΠ. 
 
 
            δ. Δικαιολογηηικά ηοσ προζθέρονηος ζηον οποίο πρόκειηαι να γίνει η  Καηακύρωζη 
 
      

Α/Α Δικαιολογηηικό 
Απαίηηζη 
Ψηθιακής 

Υπογραθής 

Απαίηηζη 
Μεηάθραζης 

ζηα 
Ελληνικά 

Απαίηηζη 
Θεώρη-

ζης 

Απαίηηζη 
ένησπης 

Υποβολής 

 

1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1ε 
ηνπ άξζξνπ 9 Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνύζεο  ή, ειιείςεη απηνύ, 
ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από 
ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ  ππάξρεη ηειεζίδηθε απόθαζε εηο βάξνο ηνπ 
ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ην νπνίν είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 
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εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα 
θάπνην αδίθεκα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ.  άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/16. πκθώλσο ηεο ππ’ αξηζ. Πξση. Δγθπθιίνπ 9941//07-04-
15/ΤΠ.ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ/ΓΔΝ.ΓΝΗ ΓΙΟΙΚ.ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, είλαη δπλαηή 
ε έθδνζε αληηγξάθσλ πνηληθνύ κεηξώνπ ειεθηξνληθά (ρσξίο ζθξαγίδα 
θαη ππνγξαθή) από ηηο Τπεξεζίεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθώλ δειηίσλ. 
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ 
θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 
επηζπλάπηνπλ ζε απηό ηηο αλαθεξόκελεο ζε απηό θαηαδηθαζηηθέο 
απνθάζεηο.   
 

2. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1ε ηνπ άξζξνπ 9 Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο 
παξνύζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο 
πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο ηνπ 
πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιύπηνπλ ηόζν ηελ 
θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 

3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1ε ηνπ άξζξνπ 9 Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο 
παξνύζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή 
έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 
ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή 
έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη 
ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ.  

ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 

4. Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/16, κε ην νπνίν 
λα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό 
επάγγεικά ηνπο, θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα θαη ζηα άξζξα 76 θαη 77 
ηνπ Ν.4412/16, θαηά πεξίπησζε. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ 

ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 
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ή θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο 
επαγγέικαηνο, από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνύ 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
 

5. Πηζηνπνηεηηθό πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην 
δηεζλέο πξόηππν ISO 9001/2008 ή ηζνδύλακν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
είλαη ζε ηζρύ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ. 

ΟΥΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6. Tα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνύ ή 
αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ, όπσο ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό θαηά 
πεξίπησζε Φ.Δ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απόζπαζκα ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ. ηνηρεία θαη έγγξαθα από ηα νπνία πξέπεη λα 
πξνθύπηνπλ, ν Πξόεδξνο θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ΑΔ, ηα 
ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 
λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 
θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 
λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

ΟΥΙ ΝΑΙ 

ΟΥΙ αλ 
είλαη ΦΔΚ, 
εηδάιισο 
απαηηείηαη 
ζεώξεζε 

από 
δηθεγόξν  

ΝΑΙ  
 

7. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
απηνηειώο ή ζε θνηλνπξαμία ή έλσζε πξνζώπσλ ή ζε νπνηαδήπνηε 
κνξθήο νληόηεηα, είηε γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο, 
είηε γηα κέξνο απηήο (εθόζνλ ην ζπλνιηθό πξνϋπνινγηδόκελν πνζό 
ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ είλαη άλσ ηνπ 1.000.000,00€), απαηηείηαη 
λα πξνζθνκίζνπλ ην κεηνρνιόγην ηεο εηαηξείαο θαηά ηα 
δηαιακβαλόκελα ζην άξζξν 8 ηνπ Ν.3310/05. 

ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 

8. Πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ πγείαο ρεηξηζηώλ ηξνθίκσλ όπσο νξίδεηαη 
ζηελ Αξηζκ Τπγ/ΓΛΚ/ΟΙΚ 35797/ΦΔΚ1199/ΣΒ/11-4-2012 

ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 

9 Καηάζεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ πνπ εθδίδεηαη από ηε Γλζε 
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ ηνπ ΔΠΔ 
(ώκα Δπηζεσξεηώλ Δξγαζίαο) από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ 
πξάμεηο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ζε 
ρξνληθό δηάζηεκα δπν (2) εηώλ, πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο (Άξζξν 73 παξ. 2γ ηνπ Ν.4412.16) 
 

ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 

 
Γηα ηηο ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
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ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
 

 
           Παραηηρήζεις:   
 
         Παξαηεξήζεηο:   
 
           α.    Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιόγσ ρώξα δελ εθδίδεη ην δεηνύκελν είδνο εγγξάθνπ ή πηζηνπνηεηηθό ή όπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό 
απηό δελ θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξάγξαθνο 1θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/16, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ 
ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο. 
           β.   Όια ηα παξαζηαηηθά πνπ απαηηνύληαη λα ππνβιεζνύλ θαη ζε έληππε κνξθή, πξέπεη λα είλαη: 
                   (1) Δπαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από δεκόζηεο ππεξεζίεο  θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14. 
                   (2) Δπαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά από δηθεγόξν θαζώο θαη επθξηλή  
θσηναληίγξαθα από ηα πξσηόηππα όζσλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεώξεζε από δεκόζηεο ππεξεζίεο  θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14. 
                   (3) Δπθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ 
επηθπξσζεί πξσηίζησο από δηθεγόξν. 
            γ.   Η επηθύξσζε ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο δύλαηαη λα δεηεζεί από νπνηνδήπνηε Γηνηθεηηθή Αξρή, Γηθεγόξν, πκβνιαηνγξάθν ή ΚΔΠ. 
 

 ρεο (ΣΘ) Κσλ/λνο Κνηδαθσζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινύδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  
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 ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
 ΑΠΩΛ. ΤΓΔΙΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
 4ν Γξαθείν 

   
 

Πίνακας  Οικονομικής Προζθοράς 
 

 Σα  ζηνηρεία / θόζηε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο .γηα ηνλ 
θαζαξηζκό ρώξσλ ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ Αηηηθήο είλαη ηα εμήο:  
 

 
  α. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 

Μεληαίν πνζό, ρσξίο ΦΠΑ 
(ε επξώ) 

 

ΦΠΑ 24%  
(ε επξώ)  

 

Μεληαίν πνζό, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ 24% (ε επξώ) 

 

πλνιηθό πνζό (γηα όιν ην ρξνληθό 
δηάζηεκα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ – 8 
κήλεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 
(ε επξώ)  

 

 
   β. Αλάιπζε πξνζθνξάο ζύκθσλα κε άξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010 
θαη     ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013 

 

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ  

Ηκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο  

ύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη ν 
θάζε εξγαδόκελνο 

 

Ύςνο πξνϋπνινγηδνκέλνπ πνζνύ πνπ 
αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο 
απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
ζύκβαζε   

 

Ύςνο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα 
πξνϋπνινγηζζέληα πνζά 

 

Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν  

Γηνηθεηηθό θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ 
(πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ 
ππέξ ηξίησλ) 

 

Κόζηνο αλαισζίκσλ  

Δξγνιαβηθό θέξδνο  

Κξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη δεκνζίνπ  
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  γ. Πίλαθαο Αλάιπζεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Τπόδεηγκα)  
 
 Περίοδος:……………………………………………………………………….. 
 
 Ειδικόηηηα:………………………………………………………………….. 
 
 

Α/Α ΣΟΙΥΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ’ ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

1 
Μηθηέο απνδνρέο 

πξνζσπηθνύ αλά βάξδηα 
(………………….) 

   

2 
Δηζθνξέο ΙΚΑ εξγνδόηε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θξαηήζεσλ ππέξ ΔΛΚΠ 

   

3 
Κόζηνο δώξσλ Πάζρα 

Υξηζηνπγέλσλ (εηζθνξέο 
ΙΚΑ εξγνδόηε) 

   

4 
Κόζηνο επηδόκαηνο 

αδείαο 
   

5 
Κόζηνο αλαισζίκσλ 

πιηθώλ 
   

6 
Δπηπιένλ θόζηνο 

Κπξηαθήο (πεξηιακβάλεη 
ΙΚΑ εξγνδόηε) 

   

7 
Κόζηνο απνδεκίσζεο 

απόιπζεο 
   

8 

Έμνδα εγγπεηηθώλ, 
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, 

έλδπζεο θαη ινηπά 
απξόβιεπηα έμνδα 

   

9 
Νόκηκεο θξαηήζεηο ππεξ 

ηξίησλ, 4,23068% 
   

10 Δξγνιαβηθό θέξδνο    

11 
Άιιεο επηβαξύλζεηο 

(επηβάξπλζε λπρηεξηλνύ 
25%) 

   

12 
Λνηπέο επηβαξύλζεηο/ 

απνδνρέο 
(………………………..) 

   

ΤΝΟΛΟ    

 
 
   δ. ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα επηζπλάπηεηαη 
αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη 
εξγαδόκελνη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο πξνζθνξάο.  
  
   ε. ηελ πξνζθνξά ηνπο νη εηαηξείεο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εύινγν 
πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ησλ θξαηήζεσλ 

ΑΔΑ: Ω1Ν36-ΜΔΠ
19PROC005581841 2019-09-19



ππέξ ηξίησλ θαη δεκνζίνπ, ησλ αλαισζίκσλ θαη ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο 
θέξδνο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 
 
   ζη. Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη ππνρξεσηηθά κε ηηο θξαηήζεηο ππέξ 
ηξίησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνύζεο 
δηαθήξπμεο. Όιεο νη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο. 
Δπηπξόζζεηα, κεηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε θόξνπ 
εηζνδήκαηνο 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (πξν ΦΠΑ) θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 
θξαηήζεσλ. Βεβαίσζε ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία  γηα ηελ παξαθξάηεζε 
ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο.  
 
   δ. Οη πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη αλάιπζεο 
πξνζθνξάο, ζπκπιεξώλνληαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία, 
επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο πξνζθνξάο. 
 
  ε. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά από ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
ηηκώλ (ηδίσο όηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηνπ 
έξγνπ), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα 
δηεπθνιύλνπλ θάζε ζρεηηθό έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο  Αξρήο.  
 
  ζ. Μηθξόηεξνο πξνζθεξόκελνο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ θαη ιηγόηεξεο 
ώξεο εξγαζίαο από ηα απαηηνύκελα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή, επηθέξεη 
απνθιεηζκό ηεο πξνζθνξάο.  
    
 ρεο (ΣΘ)Κσλζηαληίλνο Κνηδαθσζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινύδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  
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 ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
 ΑΠΩΛ. ΤΓΔΗΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
 4ν Γξαθείν 

 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ  
ΚΑΗ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 
 

 
 
 

Α/Α 

 
 

ΜΟΝΑΔΑ 

 
 
 

Περιοτή 

Κόστος ενός 
έτοσς(σσμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και ΦΠΑ) 

 
 

Τηλέυωνα 
Επικοινωνίας 

1 

ΚΑΑΤ ΑΓ 
ΑΝΓΡΔΑ 

Γήκνο 
Μαξαζώλα, 

πεξηνρή 
Άγηνο 

Αλδξέαο 180.000,00€ 

22940 73000 

2 

ΓΤΒ/ΓΔΜ 
ηξδν 

«ΕΟΡΜΠΑ» 
Γνπδή - 

210 7496288 

 ΣΥΝΟΛΟ  180.000,00€  

 
 
 ρεο (ΣΘ) Κσλ/λνο Κνηδαθσζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινύδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  
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 ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
 ΑΠΩΛ. ΤΓΔΗΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
 4ν Γξαθείν 

 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

Ολνκαζία Σξάπεδαο  

Καηάζηεκα 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ fax)   Hκεξνκελία έθδνζεο................ 

…………………………………   ΔΤΡΩ.........…....………………. 

 (Οδόο-Αξηζκόο-Σει) 

 
ΠΡΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΗ  ΟΓΟ ΑΡΙΘΜΟ 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΗΘΜ .............. 
ΔΤΡΩ............................ 

 

 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηεο  
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο µέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΦΦΦΦΦΦΦΦ ΔΤΡΩ  

(ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ)  ππέξ ηεο εηαηξείαο….....  
Γ/λζε …..…………………………………………………. δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο 
ζην δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ………………..………………………. γηα ηελ 
πξνκήζεηα ………………………………..……….. ζύκθσλα κε ηελ ππ. Αξηζκ. 
…… Γ/με ζαο. 
 Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ 
δηαγσληζκό, απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ’ όιν ηνλ 
ρξόλν ηζρύνο ηεο. 
 Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε 
κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή 
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε 
(5) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο 
ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από 
απιό έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά 
ζαο ζα ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ……………………………………… 
(ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ) 
Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο 
ηεο πξνζθνξάο, όπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ/με). 
 Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ 
έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.  
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Παξαηήξεζε 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα 
ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 ρεο (ΣΘ) Κσλ/λνο Κνηδαθσζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινύδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  
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 ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
 ΑΠΩΛ. ΤΓΔΗΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
 4ν Γξαθείν 

 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο  

Καηάζηεκα 

(Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ fax)     Hκεξνκελία 

έθδνζεο................ 

…………………………………    

 ΔΤΡΩ.........…....………………. 

(Οδόο-Αξηζκόο-Σει) 

 

 

ΠΡΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΗ ΟΓΟ ΑΡΙΘΜΟ 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ..........… ΔΤΡΩ…………...... 

 

 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ 
.……………. (θαη νινγξάθσο) …………………………. ζην νπνίν θαη κόλν 
πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο 
…………………………………………………… Γ/λζε………….. 
…………………………………………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηήλ 
ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό …..…… ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε 
πξνκήζεηα ………………………........... (αξ. δηαθ/μεο ……/..……) γηα θάιπςε 
αλαγθώλ ηνπ ……………….. θαη ην νπνίν πνζό θαιύπηεη ην 5% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ………………….. ΔΤΡΩ. 
 Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε 
κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή 
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε 
(5) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο 
ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 Ζ παξνύζα εγγύεζή καο, αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη 
κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη 
απέλαληη ζαο θακία ηζρύ. 
 Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ 
έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από 
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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Παξαηήξεζε 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα 
ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

 ρεο (ΣΘ) Κσλ/λνο Κνηδαθσζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινύδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
(ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ ΑΣΣΙΚΗ) 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

  α. ΠΡΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟ 
 
    Καζαξηζκόο θηηξίνπ Λέζρεο – νηθηώλ δηαθεθξηκέλνπ 
ρώξνπ θαη ινηπώλ νηθεκαηώλ ηνπ ΚΑΑΤ θαζ ππόδεημε ηεο Τπεξεζίαο – 
γξαθείσλ - απνθνκηδή απνξξηκκάησλ – θεπνηερληθέο εξγαζίεο – παξάζεζε 
εδεζκάησλ ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ, όπσο θαίλνληαη ζηελ παξάγξαθν γ.  
 
  β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ – ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ 
ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ 
 
   Όιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε 
παξάγξαθν 1α  ζα εθηεινύληαη κε βάζε ην θαηώηεξν πξόγξακκα: 
 
   (1) Καζεκεξηλά: 
 
    (α) Όινη νη ρώξνη, σο αθνινύζσο: 
 
     1/ Άδεηαζκα όισλ ησλ δνρείσλ 
απνξξηκκάησλ, αιιαγή – ηνπνζέηεζε θαηλνύξηαο ζαθνύιαο απνξξηκκάησλ.  
 
     2/ Καζαξηζκόο όισλ ησλ κεραλεκάησλ 
θαη ζθεπώλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρώξνπο ηεο θνπδίλαο, πξνπαξαζθεπήο 
ζαιαηώλ θαη βαξηάο – ειαθξηάο ιάληδαο, Δπίζεο πιύζηκν θξεαηίσλ 
απνρέηεπζεο θαη  απνκάθξπλζε θαηαινίπσλ πγξώλ απνβιήησλ από ηε 
θνπδίλα. 
 
     3/ θνύπηζκα, ζθνπγγάξηζκα, 
μαξάρληαζκα, μεζθόληζκα ζηηο νηθίεο ηνπ δηαθεθξηκέλνπ ρώξνπ. 
 
    (β) Όινη νη δηάδξνκνη - ζθάιεο, σο αθνινύζσο: 
 
     1/ θνύπηζκα – ζθνπγγάξηζκα. 
 
     2/ Αιιαγή ζαθνπιώλ ζε θαιάζηα θαη 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ‘Γ’ 
ΣΗΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. 8/19. 
 
 

     
ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΠΩΛΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
4ν ΓΡΑΦΔΙΟ 

Ν. Μάθξε, 12 επ 19 
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πιύζε, όηαλ απαηηείηαη. 
 
    (γ) Όιεο νη ηνπαιέηεο (εζσηεξηθέο – εμσηεξηθή), 
σο αθνινύζσο: 
 
     1/ Όια ηα είδε πγηεηλήο θαζαξίδνληαη κε 
απνξξππαληηθά βαζέσο θαζαξηζκνύ (ιεθάλεο, ληπηήξεο, δεμακελέο θιπ), 
νκνίσο όια ηα κέξε από αλνμείδσην ράιπβα θαζαξίδνληαη κε ηα θαηάιιεια 
πξντόληα. 
 
     2/ Απνιύκαλζε ιεθαλώλ θαη 
θαζηζκάησλ ηνπαιέηαο. 
 
     3/ Έγρπζε απνιπκαληηθνύ θαη δηαιπηώλ 
πξντόλησλ αθαίξεζεο αζβεζηνύρσλ ππνιεηκκάησλ ζε ιεθάλεο ηνπαιέηαο θαη 
νπξεηήξεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαηαζεί ε θαζαξηζηηθή δξάζε. 
 
       4/ Πιύζε ησλ πιαθηδίσλ ηνπ δαπέδνπ 
κε απνξξππαληηθό θαη λεξό. 
 
       5/ Καζαξηζκόο θαζξεθηώλ. 
 
       6/ Αιιαγή ζαθνπιώλ ζε θαιάζηα θαη 
πιύζε, όηαλ απαηηείηαη. 
       7/ Καζαξηζκόο ησλ ρεηξνιαβώλ θαη ησλ 
πόκνισλ ησλ πνξηώλ. 
      
    (δ) Κεπνηερληθή εξγαζία ζε όινπο ηνπο 
ππαίζξηνπο ρώξνπο. 
 
    (ε) Παξάζεζε εδεζκάησλ από ην πάζν ηεο 
Λέζρεο. Θα πξέπεη ν πξνκεζεπηήο λα πξνζθνκίζεη ζην ΚΑΑΤ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά πγείαο ρεηξηζηή ηξνθίκσλ όπσο νξίδεηαη ζηελ Αξηζκ 
Y1γ/ΓΠ/νηθ.35797/ΦΔΚ 1199-Β-11-4-2012. 
 
    (ζη) εξβίξηζκα ηεξαξρίαο ζηελ αίζνπζα 
Αληγσλ. 
 
   (2) Γύν θνξέο ηελ εβδνκάδα: 
 
    (α) Όια ηα γξαθεία, σο αθνινύζσο: 
 
      1/ θνύπηζκα – ζθνπγγάξηζκα 
 
     2/ Ξεζθόληζκα γξαθείσλ – επίπισλ θαη 
πάζεο θύζεσο αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα γξαθεία 
 
      3/ Ξαξάρληαζκα. 
 
      4/ Ξεζθόληζκα Η/Τ κε ηε ρξήζε 
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ζπζθεπήο πεπηεζκέλνπ αέξα 
      5/ Αθαίξεζε ιεθέδσλ από γπάιηλεο, 
μύιηλεο θαη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. 
 
     6/ Άδεηαζκα ησλ θαιαζηώλ 
απνξξηκκάησλ. 
 
    (β) Όινη νη δηάδξνκνη – ζθάιεο, σο αθνινύζσο: 
 
     1/ Ξεζθόληζκα πάζεο θύζεσο 
αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο απηνύο. 
 
     2/ Ξαξάρληαζκα 
 
     3/ Αθαίξεζε ιεθέδσλ από γπάιηλεο, 
μύιηλεο θαη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο 
 
          (γ) Αιιαγή θιηλνζθεπαζκάησλ θαη πεηζεηώλ 
ζηηο νηθίεο ηνπ δηαθεθξηκέλνπ ρώξνπ. 
 
   (3) Κάζε εβδνκάδα: 
 
     Όινη νη ρώξνη, σο αθνινύζσο: 
 
    (α) Καζαξηζκόο ησλ ζσκάησλ θιηκαηηζκνύ, 
ησλ πνξηώλ, ρεηξνιαβώλ  θαη δηαθνπηώλ. 
 
     (β) Καζαξηζκόο ησλ πεξβαδηώλ. 
 
     (γ) Απνξξόθεζε – ζθνύπηζκα κε 
επαγγεικαηηθό απνξξνθεηή Δπίζεο πγξόο θαζαξηζκόο δαπέδνπ ρώξσλ 
θνπδίλαο ηεο Λέζρεο κε ρξήζε ζπζθεπήο πίεζεο λεξνύ. 
 
   (4) Κάζε δεθαπελζήκεξν: 
 
     Όινη νη ρώξνη ηεο θνπδίλαο, πξνπαξαζθεπήο 
ζαιαηώλ θαη βαξηάο – ειαθξηάο ιάληδαο, σο αθνινύζσο: 
 
    (α) Καζαξηζκόο ηδακηώλ. 
 
    (β) Πιύζηκν ηνίρσλ, πιαθηδίσλ ηνπαιέηαο, 
εμσθύιισλ θαη εμσζηώλ. Δπίζεο πάγθσλ εξγαζίαο, εξκαξίσλ, ζραξώλ 
απνρεηεύζεσλ θαη ιηπνζπιιεθηώλ. 
    
   (5) Κάζε κήλα: 
 
     Γπάιηζκα παησκάησλ κε επαγγεικαηηθή κεραλή 
όισλ ησλ ρώξσλ ηεο θνπδίλαο, πξνπαξαζθεπήο ζαιαηώλ θαη βαξηάο – 
ειαθξηάο ιάληδαο. 
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   (6) Αλά εμάκελν: 
 
    Όινη νη ρώξνη ηεο θνπδίλαο, πξνπαξαζθεπήο ζαιαηώλ 
θαη βαξηάο – ειαθξηάο ιάληδαο θαη ζπγθεθξηκέλα πιύζηκν ραιηώλ, ζεληνληώλ, 
ηξαπεδνκάληηισλ, θνπξηηλώλ θαη ζθηάζηξσλ, όηαλ απαηηεζεί. 
 
   (7) Καζήθνλ ησλ αηόκσλ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΑΑΤ είλαη: 
 
    (α) Η θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ηεο θνπδίλαο, 
πξνπαξαζθεπήο ζαιαηώλ θαη βαξηάο – ειαθξηάο ιάληδαο 
 
    (β) Η απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη πιύζηκν 
ησλ θάδσλ ηνπ καγεηξείνπ. 
 
     (γ) Η εθηέιεζε θεπνηερληθώλ εξγαζηώλ. 
 
     (δ) Η παξάζεζε εδεζκάησλ από ην πάζν ηεο 
Λέζρεο Αμθσλ. 
 
     (ε) Ο θαζαξηζκόο ζθεπώλ – πηλαθίσλ θαη 
πνηεξηώλ Λέζρεο Αμθσλ. 
 
     (ζη) εξβίξηζκα ηεο Ιεξαξρίαο όπνηε απαηηεζεί 
ζηελ αίζνπζα Αληγσλ ηεο Λέζρεο Αμθσλ.  
 
  γ. ΠΡΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ ΥΩΡΟΙ ΣΟ ΚΑΑΤ ΑΓ. 
ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
 
   (1) Καζαξηζκόο : 
 
    (α) Λέζρε Αμθσλ (ππόγεην, ηζόγεην, πξώηνο 
όξνθνο), ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2.908 η.κ. 
 
    (β) Κπιηθείν Αλσηέξσλ – αίζνπζα internet – 
Γώκα θ. ΤΔΘΑ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 367 η.κ. 
 
    (γ) Γηνηθεηήξην ΚΑΑΤ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 
205 η.κ. 
 
    (δ) Οηθίεο Νν 2, 3, 5, 6 θαη 7 δηαθεθξηκέλνπ 
ρώξνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 622 η.κ., θαη ινηπέο νθίεο όηαλ ζα απαηηείηαη 
επηθάλεηαο 35 η.κ. έθαζηε 
 
   (2) Κεπνηερληθέο εξγαζίεο: 
 
    ηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο ηνπ ΚΑΑΤ. 
 
   (3) Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ. 
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    Από ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 
 
 2. ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
 
  α. Σν ειάρηζην πξνζσπηθό πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν 
αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ θαζνξίδεηαη: 
 
   (1) Έναρ (1) κηποςπόρ και έναρ (1) γενικών 
επγασιών (πιελ Κπξηαθήο θαη επίζεκσλ αξγηώλ γηα ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην κε 
επηέκβξην θαη Ννέκβξην κε Γεθέκβξην θαη κε σξάξην από ηηο 07:30 έσο 
14:10, ήηνη έμη ώξεο θαη ζαξάληα ιεπηά 
 
   (2) Σπείρ (3) καθαπίστπιερ – τπαπεζοκόμερ όιεο ηηο 
εκέξεο γηα ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην έσο Απξίιην θαη Ννέκβξην έσο Γεθέκβξην 
θάζε έηνπο θαη κε σξάξην γηα ηελ πξσηλή βάξδηα από ηηο 10:00 έσο 16:15 θαη 
γηα ηελ βξαδηλή βάξδηα από ηηο 15:30 έσο θαη 21:45, ήηνη έμη ώξεο θαη έλα 
ηέηαξην έθαζηε βάξδηα. 
 
   (3) Ευτά (7) καθαπίστπιερ – τπαπεζοκόμερ όιεο ηηο 
εκέξεο γηα ηνπο κήλεο Μάην θαη επηέκβξην θάζε έηνπο θαη κε σξάξην γηα ηελ 
πξσηλή βάξδηα από ηηο 10:00 έσο 16:15 θαη γηα ηελ βξαδηλή βάξδηα από ηηο 
15:30 έσο θαη 21:45, ήηνη έμη ώξεο θαη έλα ηέηαξην έθαζηε βάξδηα. 
     
   (4) Δέκα έξι (16) καθαπίστπιερ – τπαπεζοκόμερ όιεο 
ηηο εκέξεο γηα ηνπο κήλεο Ινύλην έσο Αύγνπζην θάζε έηνπο θαη κε σξάξην γηα 
ηελ πξσηλή βάξδηα από ηηο 10:00 έσο 16:15 θαη γηα ηελ βξαδηλή βάξδηα από 
ηηο 15:30 έσο θαη 21:45, ήηνη έμη ώξεο θαη έλα ηέηαξην έθαζηε βάξδηα. 
 
   (5) Καλέλα άηνκν γηα ηνλ κήλα Οθηώβξην. 
 
  β. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ην 
ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ λα θαηαζέηεη ζε απηή, ζην ηέινο θάζε κελόο νλνκαζηηθή 
θαηάζηαζε κε ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιήζεη ηνλ επόκελν κήλα θαη νη 
νπνίνη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. 
 
  γ. Σν πξνζσπηθό πνπ ζα εξγαζζεί ζην ΚΑΑΤ ζα είλαη 
εμεηδηθεπκέλν, ελδεδπκέλν κε θαηάιιειε ελδπκαζία θαη ζα θέξεη αηνκηθή 
θάξηα αλαγλώξηζεο κε θσηνγξαθία θαη ην όλνκά ηνπ, πνπ ζα εθδνζεί από ην 
ΚΑΑΤ κεηά από ηελ πξνζθόκηζε ησλ ζηνηρείσλ από ηνλ αλάδνρν. 
 
  δ Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί 
πξνζσπηθό εηδηθεπκέλν θαη άςνγν από πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο ηόζν πξνο ην 
πξνζσπηθό ηνπ ΚΑΑΤ θαη ηα όξγαλά ηνπ, όζν θαη πξνο απηνύο πνπ 
ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ αιιά θαη πξνο ηξίηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 
ρώξνπο εξγαζίαο. 

 
  ε. Όινη νη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα είλαη γλώζηεο ηεο 
Διιεληθήο γιώζζαο Αιινδαπό πξνζσπηθό εθηόο ΔΔ, ππνρξενύηαη λα έρεη 
άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο θαη λα νκηιεί επαξθώο ηα ειιεληθά. 
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  ζη. Σν πξνζσπηθό ππνρξενύηαη λα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά 
ζε θαηάζηαζε παξνπζίαο ηόζν θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
αλαιάβεη εξγαζία, όζν θαη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπ. Η εκεξήζηα θαηάζηαζε 
παξνπζίαο ζα βξίζθεηαη ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί από ην ΚΑΑΤ θαη ζα 
επνπηεύεηαη από ην πξνζσπηθό ηνπ ΚΑΑΤ. Η θαηάζηαζε ζα θπιάζζεηαη από 
ην ΚΑΑΤ (επηηξνπή ειέγρνπ) θαη αληίγξαθν ζα δηθαηνύηαη λα έρεη ν 
εξγνιήπηεο. Σν πξνζσπηθό ηνπ εξγνιήπηε πνπ δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη 
εγθαίξσο σο όθεηιε, ζηελ εκεξεζία θαηάζηαζε παξνπζίαο, παξνπζηάδεηαη θαη 
δειώλεη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ πξνζέιεπζή ηνπ ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ 
ΚΑΑΤ. 
 
 3. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΚΑΑΤ  
 
   α. Σν ΚΑΑΤ ππνρξεώλεηαη λα παξέρεη δσξεάλ ζηνλ 
αλάδνρν ην απαξαίηεην γηα ηνλ θαζαξηζκό λεξό θαη ην ειεθηξηθό ξεύκα, 
θαζώο θαη ηα πιηθά θαζαξηόηεηαο (ραξηί πγείαο, ραξηνπεηζέηεο, πγξό 
ζαπνύλη, ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ θιπ) ζε πνζόηεηεο πνπ ζα επαξθνύλ θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σν ΚΑΑΤ ζα δηαζέηεη ζηνλ αλάδνρν, ρσξίο θακία 
επηβάξπλζε, έλα ρώξν γηα ηε θύιαμε πιηθώλ θαη εξγαιείσλ, θαζώο θαη ρξήζε 
ηνπ σο απνδπηεξίσλ γηα ην πξνζσπηθό ηνπ. 
 
   β. Η ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ από ηελ αλαζέηνπζα άξρε θαηόπηλ 
ελεκέξσζεο ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο. 
 
 4. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  
 
  α. Εξοπλισμόρ 
 
   Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ή λα εμαζθαιίδεη 
όιν ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό θαη ηα εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία γηα ην έξγν. Καη’ 
ειάρηζηνλ αλαθέξνληαη: 
 
   (1) θνύπηζκα - Καζάξηζκα: 
 
    (α) Δπαγγεικαηηθή ειεθηξηθή-(εο) ζθνύπα – 
(εο) 
 
     (β) Σξόιετ θαζαξηζκνύ 
 
     (γ) θνύπεο ζθιεξέο 
 
     (δ) Παληά θαζαξηζκνύ δηαθόξσλ ρξσκάησλ, 
αλαιόγσο ρξήζεσο. 
     (ε) ύζηεκα δηπινύ θνπβά γηα ζθνπγγάξηζκα. 
 
   (2) Ξεζθόληζκα: 
 
     (α) Βνύξηζεο γηα μαξάρληαζκα 
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     (β) Φηεξά 
 
     (γ) πζθεπή πεπηεζκέλνπ αέξα γηα μεζθόληζκα 
ηνπ Η/Τ 
 
   (3) Βνεζεηηθά κέζα: 
 
    (α) ηνιέο πξνζσπηθνύ 
 
     (β) ήκαηα δαπέδνπ θίηξηλνπ ηύπνπ «wet floor» 
(Πξνζνρή Τγξό Γάπεδν). 
 
     (γ) Γπαιηά, κάζθεο κίαο ρξήζεο θαη γάληηα, 
γεληθά κέζα απηνπξνζηαζίαο γηα ηελ αληίζηνηρε εξγαζία. 
 
  β. Αναλώσιμα πποϊόντα καθαπισμού 
 
    Σα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα πξέπεη: 
 
   (1) Να είλαη θαιήο πνηόηεηαο, θαηλνύξηα ή ζε πνιύ 
θαιή θαηάζηαζε ηόζν από άπνςε ιεηηνπξγίαο όζν θαη αζθάιεηαο. Ο 
αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο ηα εξγαιεία ηνπ ζε πεξίπησζε 
βιάβεο έηζη ώζηε λα είλαη απξόζθνπηε ε εθηέιεζε εξγαζηώλ. Όια ηα πιηθά 
θαζαξηζκνύ λα δηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 
(Material Safety Data Sheets-MSDS) ζηα νπνία λα έρνπλ πξόζβαζε νη 
εξγαδόκελνη 
 
   (2) Να παξακέλνπλ ζην ΚΑΑΤ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ζύκβαζεο. 
 
   (3) Η ρξήζε ησλ θίηξηλσλ ζεκαληήξσλ πγξνύ 
δαπέδνπ θαηά ην ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ είλαη ππνρξεσηηθή. 
 
   (4) Να κελ πξνθαινύλ θζνξέο (βξαρπρξόληα θαη 
καθξνρξόληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ θηηξίνπ. 
 

(5) Να είλαη θαηά ην δπλαηόλ αζόξπβα. 
 ρεο (ΣΘ) Κσλζηαληίλνο Κνηδαθσλζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινύδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  
 

ΠΡΟΘΗΚΔ 
«1» Πξόηππν Απνηειεζκαηηθήο Καζαξηόηεηαο 
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 ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
 ΑΠΩΛ. ΤΓΔΙΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
 4ν Γξαθείν 

Μ. Μάθξε, 12 επ 19 
 

Πρότσπα  
Αποτελεσματικής Καθαριότητας 

 
ΚΣΙΡΙΑ 

 

τοιτεία Απαιτήσεις 

Έμνδνη θηηξίσλ θαη 
θιηκαθνζηάζηα 

Σα ζεκεία απνβίβαζεο, νη ξάκπεο, νη έμνδνη θηλδύλνπ, ηα πεδνδξόκηα, νη 
είζνδνη, ηα κπαιθόληα, νη ζθεπαζηέο είζνδνη, ηα αίζξηα, νη καξθίδεο, ηα 
είλαη ειεύζεξα από ζθόλε, άκκν, ξύπνπο, θύιια, ηζηνύο αξάρλεο, 
ζθνππίδηα, απνηζίγαξα θαη πεξηηηώκαηα πνπιηώλ  

Οη θνππαζηέο είλαη θαζαξέο θαη ρσξίο ιεθέδεο 

Σνίρνη, ζνβαηεπί θαη 
νξνθή 

Οη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη θαη νη νξνθέο είλαη ειεύζεξα από 
ζθόλε, άκκν, ξύπνπο, ρώκα θαη ηζηνύο αξάρλεο 

Οη ηνίρνη θαη νη νξνθέο είλαη ειεύζεξεο από ζεκάδηα πνπ πξνθαινύληαη 
από έπηπια, εμνπιηζκό ή από ην πξνζσπηθό 
Οη δηαθόπηεο θσηόο είλαη ρσξίο δαρηπιηέο, ξύπνπο ή άιια ζεκάδηα 
Σα θσηηζηηθά είλαη ειεύζεξα από ζθόλε, ξύπνπο θαη ηζηνύο αξάρλεο 
Οη γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο εκθαλίδνπλ κία νκνηόκνξθε ιακπξόηεηα 

Παξάζπξα Οη εζσηεξηθέο θαη νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηδακηώλ είλαη ειεύζεξεο 
από ζθόλε, ξύπνπο, ζεκάδηα, δαρηπιηέο 

Σα πιαίζηα, νη δηάδξνκνη θαη νη πξνεμνρέο ησλ παξαζύξσλ είλαη θαζαξά 
θαη ρσξίο ζθόλε, ξύπνπο ρώκα, δαρηπιηέο θαη ηζηνύο αξάρλεο 

θιεξά παηώκαηα Σν πάησκα είλαη ειεύζεξν από ζθόλε, βξσκηά, απνξξίκκαηα, ζεκάδηα θαη 
ζηίγκαηα, λεξό ή άιια πγξά  

Σν πάησκα είλαη ρσξίο βαθή ή άιιν νηθνδνκηθό πιηθό ζηηο άθξεο θαη ζηηο 
γσλίεο 
Σν πάησκα είλαη ειεύζεξν από ζεκάδηα ή γξαηζνπληέο ζηηο παξόδνπο 
θπθινθνξίαο ή γύξσ από ηα έπηπια 
Γπζπξόζηηα ζεκεία (άθξεο, γσλίεο, θαη νη πεξηνρέο γύξσ από ηα έπηπια) 
είλαη ειεύζεξα από ζθόλε, ξύπνπο θαη ζεκάδηα 
Σα γπαιηζκέλα παηώκαηα παξνπζηάδνπλ κηα νκνηόκνξθε ιακπξόηεηα 
Καηάιιειε ζήκαλζε θαη πξνθπιάμεηο ιακβάλνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
αλζξώπσλ όηαλ ππάξρεη πξόζθαηα θαζαξηζκέλν ή βξεγκέλν δάπεδν  

Αεξαγσγνί, γξίιηεο 
θαη εμαεξηζκνί 

Όιεο νη έμνδνη αεξηζκνύ δηαηεξνύληαη βαηέο θαη ειεύζεξεο από ζθόλε, 
ξύπνπο, ηζηνύο αξάρλεο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζεκάδη 

Όιεο νη έμνδνη αεξηζκνύ δηαηεξνύληαη θαζαξέο θαη ηαθηνπνηεκέλεο κεηά 
ηνλ θαζαξηζκό 
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ΕΠΙΠΛΑ/ ΤΚΕΤΕ 

 

τοιτεία Απαιτήσεις 
Ηιεθηξηθέο 
ζπζθεπέο θαη 
κεραλήκαηα 

Οη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηα κεραλήκαηα είλαη ειεύζεξα από ιίπε, 
ζεκάδηα ιόγσ ρξήζεο ζθόλε, ξύπνπο, εζράξεο, ζεκάδηα, ιεθέδεο θαη 
ηζηνύο αξάρλεο 
Βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο εθαξκόδνληαη όηαλ ε ζπζθεπή ή ην κεράλεκα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ 
 
Οη ςύθηεο είλαη θαζαξνί θαη ειεύζεξνη από ιεθέδεο θαη άιαηα 

 
Έπηπια θαη 
εμνπιηζκόο 

Οη ζθιεξέο επηθάλεηεο ησλ επίπισλ είλαη ειεύζεξεο από ζηίγκαηα, ζθόλε, 
ξύπνπο, δαρηπιηέο θαη πηηζηιηέο 

Οη καιαθέο επηθάλεηεο ησλ επίπισλ είλαη ειεύζεξεο από ιεθέδεο, ζθόλε, ή 
ξύπνπο 
Σα δπζπξόζηηα ζεκεία (άθξεο, γσλίεο, πηπρέο, ξσγκέο θαη εζνρέο) είλαη 
ειεύζεξα από ζθόλε, ξύπνπο, θαη ζηίγκαηα 
Ο εμνπιηζκόο είλαη ρσξίο ηαηλίεο ή πιαζηηθά πνπ κπνξνύλ λα εκπνδίζνπλ 
ηνλ θαζαξηζκό (εθηόο αλ ππάξρνπλ άιινη ιόγνη ύπαξμεο ησλ ηαηληώλ ή ησλ 
πιαζηηθώλ) 
Σα ξάθηα, νη πάγθνη, ηα ληνπιάπηα, νη ληνπιάπεο θαη νη θνξηακνί είλαη 
θαζαξά εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά θαη είλαη ειεύζεξα από ζθόλε, ζθνππίδηα ή 
ιεθέδεο 
Σα δνρεία ή νη θάδνη απνξξηκκάησλ είλαη θαζαξά εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 
θαη ειεύζεξα από ιεθέδεο θαη κεραληθά άζηθηα 

Οη ππξνζβεζηήξεο, νη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο νη ζπλαγεξκνί ππξθαγηάο θαη 
ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο είλαη ρσξίο ζθόλε, ξύπνπο θαη ηζηνύο 
αξάρλεο 

Δμνπιηζκόο θαη 
ζπζθεπέο 
καγεηξείσλ θαη 
ρώξσλ εζηίαζεο 

Ο εμνπιηζκόο, νη επηθάλεηεο θαη νη ζπζθεπέο είλαη ειεύζεξα από ιίπνο, 
ξύπνπο, ζθόλε, ιεθέδεο, εζράξεο, απνηππώκαηα, θειίδεο θαη ηζηνύο 
αξάρλεο 
Ο ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο θαη ζπζθεπέο δηαηεξνύληαη ειεύζεξα από ζεκάδηα 
ρξήζεο θαη κε ρξήζεο 
Οη εμαεξηζκνί ησλ θηλεηήξσλ ησλ κεραλεκάησλ είλαη θαζαξνί θαη ειεύζεξνη 
από ζθόλε θαη ίλεο. Δπίζεο θαζαξηζκόο απαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο – 
απνξξνθεηήξα από ιίπνο 
Σα ςπγεία θαη νη θαηαςύθηεο είλαη θαζαξά θαη ειεύζεξα από πάγν 

Δμνπιηζκόο 
κπάληνπ θαη 
ηνπαιέηαο 

Οη επηθάλεηεο πνξζειάλεο θαη πιαζηηθνύ είλαη ειεύζεξεο από ζθόλε, 
δαρηπιηέο, θειίδεο, ξύπνπο, ππνιείκκαηα ζαπνπληνύ θαη ελαπνζέζεηο 
αιάησλ 

Οη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, ηα πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα ησλ ληνπδ θαη νη 
θαζξέθηεο είλαη ειεύζεξα από ξύπνπο, ρώκαηα, δαρηπιηέο, ελαπνζέζεηο 
ζαπνπληνύ θαη νμεηδώζεηο 
Σα πιαθάθηα ησλ ηνίρσλ θαη νη επηηνίρηεο εζνρέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ησλ επηηνίρησλ βάζεσλ ζαπνπληνύ, θξέκαο θαη ρεηξνπεηζεηώλ) είλαη 
ειεύζεξα από ζθόλε, ξύπνπο, δαρηπιηέο θαη ζεκάδηα, κνύρια, ππνιείκκαηα 
ζαπνπληνύ θαη ελαπνζέζεηο αιάησλ 
Οη θνπξηίλεο ησλ ληνπδ θαη ηα ραιάθηα ηνπ κπάληνπ είλαη ειεύζεξα από 
ιεθέδεο, δαρηπιηέο, θειίδεο, κπξσδηέο, κνύρια, θαη ξύπνπο 
Οη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη ειεύζεξεο από δαρηπιηέο, ζθόλε, 
ππνιείκκαηα ζαπνπληνύ θαη άιαηα 
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τοιτεία Απαιτήσεις 
Σα ινπηξά είλαη απαιιαγκέλα από δπζάξεζηεο κπξσδηέο 
Οη γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο παξνπζηάδνπλ κηα νκνηόκνξθε ιακπξόηεηα 
Οη ηνπαιέηεο είλαη θαζαξέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

 

 ρεο (ΣΘ) Κσλ/λνο Κνηδαθσζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινύδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: [8/2019] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *90018] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΑΓΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ 1 , ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΣΣΙΚΗ] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΤΠΛΓΟ (ΕΜ) ΚΩΝ/ΝΟΔ ΦΛΟΤΔΑ] 

- Σθλζφωνο: *2294073480] 

- Ηλ. ταχυδρομείο:- 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): - 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τπθρεςίεσ Κακαριςμοφ κτθριακϊν εγκαταςτάςεων (αμοιβι εργαςίασ προςωπικοφ διαφόρων 

ειδικοτιτων), των χϊρων του ΚΑΑΤ Αγ. Ανδρζα Αττικισ 

 CPV): [90910000-8] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ:  

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Παροχι Τπθρεςιϊν] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

*Φ.600.163/ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............] 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

[..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 

ΑΔΑ: Ω1Ν36-ΜΔΠ
19PROC005581841 2019-09-19



 

15 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

[……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 

προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 

πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i

 

 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

ΑΔΑ: Ω1Ν36-ΜΔΠ
19PROC005581841 2019-09-19



 

25 

                                                                                                                                                                                 
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 
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καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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xli

 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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τέδιο 

ΤΜΒΑΗ    ΥΥΥΥ σπ’ αριθ. ….. /19 

ύμβαζη Παροτής Τπηρεζιών Καθαριζμού Κηιριακών Δγκαηαζηάζεων 
και Υώρων ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ Αηηικής 

 
ήκεξα, ζηηο ……………ζην ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ Αηηηθήο, πνπ επξίζθεηαη ζηελ 
πεξηνρή Άγηνο Αλδξέαο ηνπ Γήκνπ Μαξαζώλα , κεηαμύ ησλ εμήο πνπ 
ππνγξάθνπλ :  

α. ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ/ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο/ΓΔ/ ΚΑΑΤ ΑΓ. 
ΑΝΓΡΔΑ, πνπ εθπξνζσπείηαη από ηνλ ………………………………… ν νπνίνο έρεη 
εμνπζηνδνηεζεί κε ηελ ππ’ αξηζκόλ Φ. 604.4.  /…./19/ ….. // …… απόθαζε  ΓΤΒ 
θαη                  

           β.       ηεο εηαηξείαο:                   πνπ εθπξνζσπείηαη από ηνλ ………………… 
θάηνηθν…………………  ζηελ νδό…………, κε αξηζκό ………….. , κε αξηζκό 
ηειεθώλνπ ……………, θάηνρν ηνπ ππ’ αξηζκόλ ………ΑΓΣ ζπκθσλήζεθαλ θαη 
έγηλαλ απνδεθηά ηα εμήο : 

 
                                                                  Άρθρο 1ο 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 
 

 Μεηά ηελ ππ΄ αξηζ. Φ604.4.  /    /19/.   //  .  .19/ΓΤΒ θαηαθπξσηηθή απόθαζε, 
ν πξώηνο ζπκβαιιόκελνο, αλέζεζε ζηνλ δεύηεξν ζπκβαιιόκελν πνπ εθεμήο ζα 
απνθαιείηαη «αλάδνρνο», ηελ ζύκβαζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ 
θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ Αηηηθήο , ν δε 
δεύηεξνο ηελ αλέιαβε κε ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή θαηαθπξσηηθή 
απόθαζε θαη ζηε δηαθήξπμε (Φ 604.4.  /    /19/.   //  .   .19/ΓΤΒ), θπξηόηεξνη ησλ 
νπνίσλ είλαη νη αθόινπζνη :    

 
Άρθρο 2ο 

                      ΓΙΑΡΚΔΙΑ  ΤΜΒΑΗ 
 

Η ζύκβαζε ζα είλαη ρξνληθήο δηάξθεηαο ελόο έηνπο πνζνύ ησλ …………………. 
€, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη ΦΠΑ, όπνην από ηα δύν (ρξόλνο ή πνζό) 
επέιζεη πξώην. 

 
Άρθρο 3ο 

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ‘Δ’ 
ΣΗΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. 8/19. 
 
 

     
ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΠΩΛΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 
4ν ΓΡΑΦΔΙΟ 

Ν. Μάθξε, 12 επ 19 
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Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζηνπο ρώξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ. 
ΑΝΓΡΔΑ. 

Οη πξνο θαζαξηζκό ρώξνη, θαζνξίδνληαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
Παξαξηήκαηνο …….. ηεο δηαθήξπμεο. 
 

      Άρθρο 4ο 

         ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ/ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν …. ηεο θαηαθύξσζεο. 

 
    Άρθρο 5ο 

ΔΓΓΤΗΔΙ
 

     1.    Ο αλάδνρνο θαηέζεζε ζήκεξα, ……………………., ηελ ππ’ αξηζκόλ 
……………….//…………… από Σξάπεδα …………….. εγγπεηηθή επηζηνιή ύςνπο 
……………… €, ρξνληθήο ηζρύνο……………….., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο 
παξνύζεο, ε νπνία ζα επηζηξαθεί κεηά ην ρξόλν ιήμεο ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ έρνπλ 
νινθιεξσζεί ην ζύλνιν ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ε 
εθπιήξσζε όισλ ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ. Αλσηέξσ επηζηξνθή 
ζα πινπνηεζεί θαηόπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδόρνπ πξνο ηελ Τπεξεζία θαη κε 
ηνλ όξν όηη δελ ζα ππάξρεη απαίηεζε ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηνπ αλαδόρνπ. 
  
     2.   Καηά ηελ ππνγξαθή παξάηαζεο ζπκβαζεο, ζε, ζα θαηαηίζεηαη πξόζζεηε 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο, πνζνζηνύ 5% ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ 
ηηκήκαηνο πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ηζρύνο έμη (6) κελώλ πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 
παξάδνζεο. 
   
      3.  Ο αλάδνρνο θαηέζεζε ζήκεξα, ……………………., ην ππ’ 
αξηζκόλ………………………………………………………… αληίγξαθν αζθαιηζηεξίνπ 
αζηηθήο επζύλεο πξνο ηξίηνπο. Κάζε ηξνπνπνίεζε, αθύξσζε ή ιήμε ηνπ παξαπάλσ 
αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε πξν ηξηώλ (3) 
ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ, εγγξάθσο. 
 

Άρθρο 6ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ  
 

ύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο …………………. ηεο θαηαθύξσζεο θαη ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 
Άρθρο 7ο 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΩΝ 
 

Ο αλάδνρνο δειώλεη όηη παξαηηείηαη ξεηώο από ην δηθαίσκα αλαζεσξήζεσο 
ή αλαπξνζαξκνγήο ηηκώλ γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζύκβαζεο, θαζώο θαη από ην δηθαίσκα λα πξνζθύγεη ζε νπνηνδήπνηε έλδηθν ή 
εμώδηθν κέζν γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο.  

 
 

Άρθρο 8ο 
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ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΩΣΟΤ-ΚΤΡΩΔΙ ΓΙΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΗ ΠΑΡΑΓΟΗ 
 

1. Η αλαζέηνπζα αξρή δύλαηαη επηβάιιεη ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθό θνξέα, 
θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο ηεο θαη πξόηαζεο ηνπ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ κέζσ 
εηζήγεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ ηνπ, πνηληθέο ξήηξεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 
ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ κε ππαηηηόηεηα απηνύ, κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηεο ρνξεγεζείζαο ζε 
απηόλ παξάηαζεο. Δπηπξόζζεηα ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί θαη ην δηθαίσκα ζηελ 
απηή πεξίπησζε λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην επηβάιινληαο ηνπ ηηο 
πξνβιεπόκελεο, ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 147), 
θπξώζεηο. Οη ππόςε πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηζζέληα 
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 147). ηελ πεξίπησζε 
πνπ: 

 α. Λήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο ρσξίο λα ππνβιεζεί 
έγθαηξα, από ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθό θνξέα, αίηεκα παξάηαζεο ή  

 
 β. Λήμεη ν παξαηαζείο ρξόλν παξάδνζεο  

ρσξίο λα παξαδνζνύλ νη ζπκβαηηθέο ππεξεζίαο, ν αλάδνρνο νηθνλνκηθόο θνξέαο 
θεξύζζεηαη έθπησηνο ζηνλ νπνίν επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο, ζηελ παξάγξαθν 4 
ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/16 (Α’ 147), θπξώζεηο. θαη ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ Ν.4144/13. 

 
2.  Όηαλ νη ππεξεζίεο ή νη επηηξνπέο παξαθνινύζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ απνδέθηε ησλ ππεξεζηώλ δηαπηζηώλνπλ παξαβάζεηο ησλ όξσλ ηνπ άξζξνπ 
68 ηνπ Ν.3863/10 θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε ζύκβαζε θαηαγγέιιεηαη 
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηώλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή 
ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε δελ ηθαλνπνηνύληαη, 
θαηαβάιινληαη, όκσο, από ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηώλ νη απνδνρέο ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο 
 

Άρθρο 9ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

     1.  Με ηελ παξνύζα ζπκθσλία πιαίζην ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
εξγνιαβίαο ξεηά ζπκθσλνύληαη, βάζεη ηνπ άξζξνπ 68, παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 3863/10 
θαη ηνπ άξζξνπ 22, παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 4144/13, ηα παξαθάησ: 
  

α. Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ:…………. 
 β. Ωξάξην πξνζσπηθνύ, εκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο:………….. 
 γ. πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη 
εξγαδόκελνη:…………………. 

δ. Ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο 
λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ: ………………….. 

ε. Ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ (εξγνδόηε) κε βάζε ηα 
πξνϋπνινγηζζέληα πνζά: 
………………………………………………………………………………. 

ζη. Σεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν : …… 
 

     2.   Με ηελ παξνύζα ζπκθσλία πιαίζην ξεηά ζπκθσλείηαη, βάζεη ηνπ άξζξνπ 68 
παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.3863/10 θαη ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 4144/13, ε 
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πηζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ (Κώδηθαο Νόκσλ γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ – ΚΝΤΑΔ,Ν.3850/10). 
 
 
 
    3.  Η ππεξεζία δύλαηαη λα απμνκεηώζεη ηνπο ρώξνπο θαη ηηο ζπρλόηεηεο 
θαζαξηζκνύ θαηά ηε ζύλαςε ησλ επηκέξνπο θαηαθπξώζεσλ/ζπκβάζεσλ ζύκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4412/16. Σν πνζνζηό απμνκείσζεο δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 15% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ή ην 50% 
ζηελ πεξίπησζε κηθξόηεξεο πνζόηεηαο. 
 
 4. Αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο είλαη ην Παξάξηεκα «Γ» Σερληθή 
Πεξηγξαθή ηεο ΥΥ/19 δηαθήξπμεο ηελ νπνία απνδέρνληαη νη ζπκβαιιόκελνη. 
 
    5.   ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αληηδηθίαο κεηαμύ ησλ δύν ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ 
ζρεηηθά κε ηνπο ηζρύνληεο όξνπο ζα ηζρύεη ε αθόινπζε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: 
 
 α.        Ο Ν. 4412/16 (Α’147) 
 
        β. Η δηαθήξπμε  
 

γ. Η παξνύζα ζύκβαζε 
 

 δ. Η θαηαθπξσηηθή απόθαζε  
 
        ε.        Η Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ 
 
        ζη.      πκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθόο Κώδηθαο 

 

 
    6.      Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζε ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/16. 

 

    7.     ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζύκβαζε ζε ηξία (3) 
αληίηππα, έλα (1) γηα ηνλ αλάδνρν θαη δύν (2) γηα ηελ Τπεξεζία.  
 

     8.  Η παξνύζα ζύκβαζε, αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε θαη από ηνπο δύν 
ζπκβαιιόκελνπο, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
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ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

Ο εθπξόζσπνο γηα ην                                                Ο  αλάδνρνο                                                       
ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ 

    ………………………………………                       
………………………………………… 
       Γθηεο ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ                   (Τπνγξαθή –ηνηρεία-θξαγίδα 
Δηαηξείαο) 
 
 
 ρεο (ΣΘ) Κσλζηαληίλνο Κνηδαθσλζηαληίλνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                 Γ η ν η θ ε η ή ο 
  
  
  
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλ/λνο Φινύδαο  
            Αμθνο 4νπ Γξ  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

«Α» Σερληθή Πεξηγξαθή (Παξάξηεκα «Γ» ηεο ΥΥ/19 
Γηαθήξπμεο)(ΠΑΡΑΛΔΙΠΔΣΑΙ)  

«Β» Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ (ΠΑΡΑΛΔΙΠΔΣΑΙ) 
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