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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδόνιας είναι ΝΠΔΔ, λειτουργεί προς 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονικής μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.

Επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -ΠΚΜ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 54630 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL301 

Τηλέφωνο 2313022631 

Φαξ 2313000703 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
promitheies.kkpkm@n3.Syzefxis.gov.gr                                        

 
Αρμόδιος για πληροφορίες Λαδάς  Σωκράτης (εσ.127)  Δοξάνη Φωτεινή (εσ.130) 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://kkp-km.gr/ 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΚΚΠ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 

βαρύνει την ΚΑΕ 0439 , σε σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών  2021&2022. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των 

Παραρτημάτων, της κεντρικής διοικητικής υπηρεσίας & των αυτόνομων δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

– Π.Κ.Μ : 

 Παράρτημα Θ.Χ.Π.Θ. Αγ. Παντελεήμων -7ο χιλ. Ε.Ο Θεσ/νίκης-Λαγκαδά . 

 Παράρτημα Κιλκίς-οίκος ευγηρίας &ΘΧΠ Κιλκίς . 

 Παράρτημα ΑΑΠμεΑΘ-Πυλαία ,Τζον Κέννεντυ 62.(ο Αγ. Δημήτριος). 

 Παράρτημα Ι.Α.Α.-Πευκα 

 Παράρτημα ΑΑΑμεΑ Σερρών /εδρα/ΣΥΔ. 

 Παράρτημα ΑΑΑμεΑ –Σερρών/ ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου 

 Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία-Παπαρρηγοπούλου 7-2ος & 5ος όροφος. 

 Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης & Λειτουργικής Αποκατάστασης «ο Αριστοτέλης» Κωνσταντινουπόλεως 50 

 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. (Τ.Α.Φ.) 

 

Προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού νια το σύνολο του έργου όλων των κτιριακών 

εγκαταστάσεων . 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV):90910000-9 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 850.000,00 € ετησίως + ΦΠΑ 24%, ήτοι 

1.054.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12μήνες, με δικαίωμα προαίρεσης 12 μηνών με εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 850.000,00 € ετησίως + ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.054.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να αναθέσει μονομερώς στον ανάδοχο επιπλέον 

υπηρεσίες καθαριότητας πέραν των συμβατικών σε ποσοστό μέχρι 10% για την κάλυψη τυχόν έκτακτων 

αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία 

σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η τιμή των πρόσθετων εργασιών θα υπολογίζεται από την προσφερθείσα 

τιμή. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί εντός 

του συμβατικού χρόνου παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της 

πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- του ν.4605/19(τ.Α 52/1-4-2019) το αρ. 43 τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/16(Α΄147).  

- του ν. 4314/2014 (Α' 265)' "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α
1
297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις", 

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμό 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", 

- του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α'/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία", 

- του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
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(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

  -     την υπ. αρ. 24η/24-7-2020 θέμα 4ο απόφαση Δ.Σ. του ΚΚΠ περί "έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού,  

       Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών & του προϋπολογισμού 850.000,09€+ΦΠΑ ή συνολικού ποσού    

      1.054.000,00€  με το ΦΠΑ,  και με δικαίωμα προαίρεσης (12) μηνών προυπολογισμού  850.000,09€  

     +ΦΠΑ ή συνολικού ποσού 1.054.000,00€  με    το ΦΠΑ, με  κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η   

      πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  

     σύμφωνα με το  Ν.4412/16.(ΑΔΑ:6 Ε1ΡΟΞΧΣ-Κ1Δ). 

 
             -Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος από το ΚΗΜΔΗΣ με αρ.20EEQ007125030 2020-08-03. 

 

           -Την αποστολή στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων  στις 27-7-2020 την απόφαση του ΔΣ με αρ.  

            24η/24-7-20 θέμα 4ο(ΑΔΑ:6 Ε1ΡΟΞΧΣ-Κ1Δ)για την τροποποίηση της υπ΄αρ. 21504/537 19-6-2020 απόφασης    

             έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑΕ 0439 από 800.000,00€ σε 1.054.000,00€ για το έτος 2021 και την   

            δέσμευση για τον ΚΑΕ 0439 για το έτος 2022 του ιδίου ποσού σηλ. 1.054.000,00€.  
 

 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των  προσφορών είναι η 14-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ. 

όποιες προσφορές μετά την παραπάνω ώρα έλθουν στην υπηρεσία είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς ΔΕΝ 

πρωτοκολλούνται και ΔΕΝ παραλαμβάνονται   από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Κέντρου (απόρριψη 

προσφοράς) στην οδό Παπαρρηγοπούλου 7 στον 2ο όροφο.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 
15-8-2020 και ωρα 8:00πμ.  

1.5 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 7-8-2020 Στην 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ημ/νία Αποστολής 

της προκήρυξης στην 

Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

   Ημ/νία και στον 

    Ημερήσιο Τύπο 

Ημ/νία 

Ανάρτησης στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ: 

www.Dromitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

07/08/2020 10/08/2020 07/08/2020 
  15/08/2020 
 
08:00πμ 

 
 11/09/2020 
 
  12:30μμ 
 

14/09/2020 
 
15:00μμ 

 
   
  15-09-2020 
 
09:00πμ  
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Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό αναφοράς 2020-102622/4-8-20 & αρ. 

δημοσίευσης  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

1)Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

2)Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 

πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : -95769- 

3)Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

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

ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

4)Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) https://kkp-km.gr/ στην διαδρομή : ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.  

           5)Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύθηκε και στον Ελληνικό Τύπο στις 10/8/2020,   

           σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016: 

       -Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ   

       -Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ  

       -Στην εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στον τύπο βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΚΚΠ. 

1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

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

και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 

Βασιλική Θ.Μ. Νάκου 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 21/2020 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 (έξι) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

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

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

το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 

οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 

χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις αυτές το αίτημα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη 

χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 

προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση φέρει υπογραφή μετά την 

ημερομηνία προκήρυξης της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, για 

οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
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προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 

ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

ΥπόδειγματηςΕγγυητικής Επιστολής συμμετοχής δίνεται στο παράρτημα της παρούσας Διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

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

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

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

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Επισημαίνεται ότι στη προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους ένωσης. Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα 

ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

• Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση είτε από εκπρόσωπο τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται σε ποσοστό 2% επι του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ δηλαδή  ποσού 17.000,00 €. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

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

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα   οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

             Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
             α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας     

             προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

             β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ'  

                αυτών,   

             γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,(Ν.4700/20 (φεκ127   

                Α/290602020)αρ.324). 
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 

έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

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

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3. Ι. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

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

L101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 

215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKEιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά το 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 

την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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

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

επικουρική ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

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

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

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

διενεργηθέντες ελέγχους.  

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

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

4412/2016, ήτοι οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 

3863/2010 και συγκεκριμένα: Η επιβολή σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 

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

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
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υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

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

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

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

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

της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 

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

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

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

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

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

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

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

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

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

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

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

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

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

γεγονότος. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

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

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. (γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
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παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 

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

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

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

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

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

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

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

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

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

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

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των υπηρεσιών. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 

στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινής αποκλεισμού, να διαθέτουν : 

α) διαθέτουν ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών,  για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος (2019) έτος 2019 κύκλος εργασιών (850.000,00€+φπα) νόμισμα (€) 

2. έτος (2018) έτος 2018 κύκλος εργασιών (850.000,00€+φπα) νόμισμα (€) 

3. έτος (2017) έτος 2017 κύκλος εργασιών (850.000,00€+φπα) νόμισμα (€) 

Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τις υπηρεσίες καθαριότητας θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον 

με το 100% του προϋπολογισμού για κάθε έτος ξεχωριστά. 

β) να μην εμφανίζουν ζημιά (αποτελέσματα μετά από φόρους) σε καμία από τις τρεις (3) ανωτέρω χρήσεις 

(2017,2018,2019). 

γ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης εν ισχύ ύψους τουλάχιστον 3.000.000 €.  

δ) χρηματοπιστωτική ικανότητα με κατάθεση βεβαίωσης αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την 

πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης τουλάχιστον ίση με το 100% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, ήτοι 

1.054.000,00€. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται : 

α) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια (1) παρόμοια σύμβαση ανά έτος κατά την τελευταία 

τριετία(2017,2018,2019). Ως παρόμοιες συμβάσεις λογίζονται οι με αντικείμενο Υπηρεσιών 

Καθαριότητας Δημόσιων ή Ιδιωτικών Νοσοκομείων ή Θεραπευτηρίων, με ελάχιστη χρονική 

συνεχόμενη διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους αξίας τουλάχιστον στο 100 % του ετήσιου 

προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτές συνεχόμενες αναθέσεις ή παρατάσεις 

σύμβασης που αθροίζουν σε διάρκεια ενός (1) έτους το 100 % του προϋπολογισμού της παρούσας 

χωρίς Φ.Π.Α. Για την έγκυρη συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν 

τουλάχιστον τρεις (3) παρόμοιες συμβάσεις σε ισχύ. 

β) Να διαθέτουν μέσο όρο απασχολούμενου προσωπικού τουλάχιστον ίσο ή ανώτερο από το 100% 

του απαιτούμενου προσωπικού από τη Διακήρυξη ήτοι 50 άτομα πλήρους απασχόλησης ή 100 

άτομα μερικής απασχόλησης, κατά την τελευταία τριετία(2017, 2018, 2019). Σε περίπτωση που οι 

οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των απαιτουμένων 

ανωτέρω τριών ετών, τότε για το ανωτέρω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος για όσα έτη 

δραστηριοποιείται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, από την ημερομηνία σύστασης του έως και 

το έτος 2019. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης 

της Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO9001 ή ισοδύναμο, 

β) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Υγείας και 

Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS18001 ή ισοδύναμο, με 

ενσωματωμένες οδηγίες και διαδικασίες για τον περιορισμό της λοίμωξης Covid-19 (θα αποδεικνύεται 

με σχετική βεβαίωση) 

γ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος. 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14001 ή ισοδύναμο, 

δ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO27001 ή ισοδύναμο. 

ε) Βεβαίωση Συμμόρφωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο 

BS10012 ή ισοδύναμο. 

στ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής 

Ευθύνης ISO 26000 ή ισοδύναμο. 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της 

παραγράφου 3.2 της παρούσας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 

τωνδεσμών τους με αυτούς. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των 

υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της 

υπό ανάθεσης σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται. (άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016). 
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 

οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 

την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. (τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016) 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

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

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 

του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες 

του Παραρτήματος 1 

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

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

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα (ΕΕΕΣ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης , το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

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

ελέγχου σε αυτόν. 

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

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

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην 

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

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 

συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 

σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί 

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις 

μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής του, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 

λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 περιπτώσεις α' και β' πιστοποιητικό εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την ημερομηνία 

υποβολής του. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων με ημερομηνία έκδοσης 

έωςτρεις μήνες προ της ημερομηνίας υποβολής του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Εάν η έκδοση του 

πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις μήνες 

προ της ημερομηνίας υποβολής του, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 

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

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

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

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

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

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

επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφουςκαι 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
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όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 

έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική 

κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 

πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 

έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 

αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 

μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν 

την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της 

δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των 

μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει 

υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 

κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση 

μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 

στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 

λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να 

αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 

εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά 

για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 69.κα 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση, 

του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 

Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
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ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 

για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, επί ποινή αποκλεισμού : 

α) Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσης των 

ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος 

ο υποψήφιος ανάδοχος) ή οικονομικών καταστάσεων ή ισοζυγίων από το οποίο / α αποδεικνύεται 

με ειδική επισήμανση, η συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης των τριών (3) 

τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (2017,2018,2019).  

β) Επικυρωμένο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης, εν ισχύ, ύψους 

τουλάχιστον 3.000.000,00 € συνοδευόμενο με το σχετικό παραστατικό εξόφλησης του 

ασφαλίστρου. 

γ) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Ο υποψήφιος ανάδοχος 

θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το 100% του προϋπολογισμού. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού : 

α) Πίνακα όπου θα παρατίθενται παρόμοιες συμβάσεις (αντίστοιχου αντικειμένου - διάρκειας - 

τιμήματος) με την παρούσα. Ο Πίνακας θα έχει την ακόλουθη μορφή : 

 

Οι υπηρεσίες αποδεικνύονται με αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που έχουν 

εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο ή σε κάθε άλλη περίπτωση 

ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλονται τα αντίστοιχα παραστατικά. Γίνονται δεκτές συνεχόμενες 

αναθέσεις ή παρατάσεις σύμβασης που αθροίζουν σε διάρκεια ενός (1) έτους η συνολική αξία των 

οποίων αθροιστικά είναι τουλάχιστον ίση με το 100% του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας 

χωρίς ΦΠΑ. 

β) Απόδειξη ελάχιστου διαθέσιμου προσωπικού τουλάχιστον ίσο ή ανωτέρο από το 100% του 

απαιτούμενου προσωπικού από την Διακήρυξη κατά την τελευταία τριετία (2017,2018,2019) ήτοι 50 

άτομα πλήρους απασχόλησης ή 100 άτομα μερικής απασχόλησης. Το πλήθος του προσωπικού 

αποδεικνύεται με την κατάθεση των ετήσιων πινάκων προσωπικού του οικονομικού φορέα κατά 

την τελευταία τριετία. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, επί ποινή 

αποκλεισμού : 

α) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης 

της Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO9001 ή ισοδύναμο, 

β) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Υγείας και 

α/α Αποδέκτης Περιγραφή Διάρκεια Τίμημα 

1. 
    

2. 
    

3. 
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Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS18001 ή ισοδύναμο, με 

ενσωματωμένες οδηγίες και διαδικασίες για τον περιορισμό της λοίμωξης Covid-19 (θα αποδεικνύεται 

με σχετική βεβαίωση) 

γ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14001 ή ισοδύναμο, 

δ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO27001 ή ισοδύναμο. 

ε) Βεβαίωση Συμμόρφωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο 

BS10012 ή ισοδύναμο. 

στ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής 

Ευθύνης ISO 26000 ή ισοδύναμο. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 

τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

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

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 

υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 

πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 

Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

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

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

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
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όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης : 

α) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει 

γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό 

αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του 

αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να 

προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. 

β) για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής 

Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και 

φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον 

συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις 

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

Β.9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

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

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

οφείλουν να καταθέσουν 

1. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο 

Διαγωνισμό 

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

•να αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι αν κατακυρωθεί σε αυτούς ο διαγωνισμός θα 

συστήσουν Ένωση/ Κοινοπραξία 

να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος των υπό 

ανάθεση υπηρεσιών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

•να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

•να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την υλοποίηση 

της σύμβασης. 

•να ορίζεται (κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 

μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα, του 

υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και την πιστοποίηση αυτού κατά ISO, πρέπει να κατατεθούν για 

καθέναν από τους συμμετέχοντες στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια του 

παρακάτω πίνακα : 

 

> Α.1 Εμπειρία Διαγωνιζομένων 

Κατατίθεται κατάλογος έργων συνοδευόμενος από τις αντίστοιχες συμβάσεις καθαρισμού σε Νοσοκομεία ή 
Θεραπευτήρια κατά την τελευταία τριετία. Στον κατάλογο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία (3) 

παρόμοια έργα που βρίσκονται σε ισχύ, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. Για τη βαθμολόγηση θα 

ληφθούν υπόψη ισομερώς α) το χρονικό διάστημα των συμβάσεων, β) η επιφάνεια καθαρισμού (εμβαδόν 
σε m2 ) ανά έργο, γ) ο αριθμός κλινών ανά έργο δ) ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανά έργο 

και ε) η αξία εκτέλεσής τους. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία πρόσθετη σύμβαση εκτός των τριών 

συμβάσεων σε ισχύ, η βαθμολογία θα είναι 100. 
 

 

> Α.2 Τρόπος οργάνωσης, εποπτείας, ελέγχου και διαδικασίες 

 

Ο προσφέρων παρουσιάζει τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών, τη μεθοδολογία 

εκτέλεσης των εργασιών καθώς και κάθε ενέργεια που πρόκειται να εκπονήσει για την αναβάθμιση 

της υπάρχουσας κατάστασης του Ιδρύματος από πλευράς καθαριότητας. Προτείνεται ο τρόπος 

εποπτείας και παρουσιάζεται ο τρόπος ελέγχου της απόδοσης των εργαζομένων και οι διαδικασίες 

που ακολουθεί η εταιρεία για την επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης (πχ υγιεινή και ασφάλεια, τήρηση 

προτύπων κατά ISO). 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 

Εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε υπηρεσίες καθαριότητας 

Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή Θεραπευτηρίων κατά την τελευταία 
τριετία 2019, 2018, 2017 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. 

30 % 

Α.2 
Τρόπος οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, της εποπτείας και 
του ελέγχου των εργαζομένων. Διαδικασίες και οδηγίες που 

ακολουθεί η Εταιρεία. 

40 % 

Α.3 Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 5% 

Β.1 

Προτεινόμενος μηχανικός και λοιπός εξοπλισμός, και τα υλικά 
καθαρισμού και - απολύμανσης και τα αναλώσιμα που θα 

χρησιμοποιήσει ο διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση του έργου της 

καθαριότητας. 

15 % 

Β.2 Πλήθος και Προσόντα του προσωπικού της Εταιρείας. 10 % 
 

ΣΥΝΟΛΟ 100 % 
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> Α.3Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

 

Για τη βαθμολόγηση αυτού του κριτηρίου θα ληφθεί υπόψη το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών και θα παρουσιαστούν υποθετικά σενάρια που ενδέχεται να προκύψουν στο ίδρυμα.  Θα 

πρέπει να περιγραφούν οι ενέργειες που ακολουθούνται. Το πληρέστερο σχέδιο ανταποκρινόμενο 

στις έκτακτες ανάγκες του Ιδρύματος θα λάβει και τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Προσφορά χωρίς 

σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών απορρίπτεται. 
 

>Β.1Προτεινόμενος Εξοπλισμός και Υλικά 

 

Κατατίθενται λίστες εξοπλισμού, υλικών και αναλωσίμων συνοδευόμενες από τα φυλλάδια των 

προϊόντων και τα πιστοποιητικά ποιότητας των προμηθευτών. Οι λίστες θα περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστο τις απαιτήσεις του παραρτήματος τεχνικής προσφοράς σε εξοπλισμό, υλικά και 

αναλώσιμα, ειδάλλως η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες πρέπει να καταθέσουν όλες τις 

εγκρίσεις των προϊόντων (ΕΜΧΠ, ΓΧΚ, ΕΟΦ) ανάλογα την κατηγορία κατάταξης του κάθε υλικού 

(απορρυπαντικό, απολυμαντικό). Μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνει η πληρέστερη πρόταση. 

>Β.2Πλήθος και Προσόντα του προσωπικού της Εταιρείας 

 

Κατατίθεται η ομάδα που θα αναλάβει την εκτέλεση και οργάνωση του έργου, σε σχέση με το 

κριτήριο Α.2. Αξιολογούνται τα προσόντα  και οι γνώσεις των στελεχών της Εταιρείας που θα 

αναλάβουν την εκτέλεση του έργου, μέσω ενυπόγραφων βιογραφικών σημειωμάτων και των 

πτυχίων τους. Επιπλέον, αξιολογείται η εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας. Θα πρέπει να 

κατατεθούν πρόσφατες (τελευταίου έτους) βεβαιώσεις εκπαίδευσης καθαριστών πάνω στο 

αντικείμενο του διαγωνισμού, τουλάχιστον ίσες σε αριθμό με τον απαιτούμενο αριθμό 

εργαζομένων για το σύνολο των εγκαταστάσεων. Προσφορά με βεβαιώσεις εκπαίδευσης λιγότερες 

του απαιτούμενου αριθμού καθαριστών θα απορρίπτεται. Αξιολογείται το αντικείμενο εκπαίδευσης 

και ο αριθμός των εκπαιδευμένων ατόμων. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα "Κριτήρια Αξιολόγησης", όπως 

αυτά προσδιορίζονται στον παραπάνω πίνακα. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται 

αυτόνομα με 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: -είναι 100 όταν 

καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) απαιτήσεις, -αυξάνεται έως 120 

όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) και λοιπές απαιτήσεις της 

διακήρυξης, ή/και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της 

διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής Προσφοράς (Βτϊ) είναι το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: Βτϊ = (0,30 X Βαθμός 
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Α.1) + (0,40 X Βαθμός Α.2) + (0,05 X Βαθμός A.3) + (0,15 X Βαθμός Β.1) + (0,10 X Βαθμός Β.2). 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς θα γίνει με βάση 

τον ακόλουθο τύπο : 

Bi=Pi / Βτϊ 

όπου Bi= η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i 

Βτϊ= η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i 

P = προσφερόμενη ετήσια τιμήτου διαγωνιζόμενου i 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μικρότερο βαθμό Bi 

Ο υπολογισμός του Biγίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Για την κατάταξη των προσφορών θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τα 

παραρτήματα της. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 

της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

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

Απόφαση αριθμό 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 ''Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
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συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

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

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

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

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

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf(το οποίο θα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπό) φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdfκαι εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 

σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

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

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν 
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αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες, επί ποινής αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλλουν : 

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

άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο 

έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XMLκαι PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(παράρτημα V!). Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα τις αναρτημένες στον ως άνω 

διαδικτυακό τόπο οδηγίες-ανάκτησης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης "Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης(ESPD)"http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scoped

MD/sd 

0cb90ef 26cf47099d5 1561ceff660f/Page226.jspx? afrLoop=3486624636403629#%40%3F afrL 

oop%3D3486624636403 629%26 adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq 61 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με ™ άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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

αρχείων τύπου XMLκαι PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται 

ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής. Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

https://ec.europa.eu/growth/tools- 

databases/espd/filter?lang=el, στην οποία παρέχονται και πληροφορίες για την συμπλήρωση. Οι 

οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ σε μορφή .pdfψηφιακά υπογεγραμμένο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο PDFπαράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί 

«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF 

(virtualPDFprinter), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το 

οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDFαντί να το δρομολογεί 

σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από 

φυλλομετρητή διαδικτύου. 
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Επιπλέον οι προσφέροντες , επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να υποβάλλουν: 

 

α) Δήλωση ότι αποδέχονται το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης με την μορφή υπεύθυνης 

δήλωσης του ν. 1599/1986. 

β) Δήλωση ότι η προσφορά τους έχει χρόνο ισχύος 180 ημερών από την επομένη της διενέργειας 

του διαγωνισμού με την μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 

γ) Το σύνολο των στοιχείων/αρχείων προς βαθμολόγηση βάσει των απαιτήσεων των «Κριτηρίων 

Ανάθεσης» όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας διακήρυξης. 

δ) Το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη της υπό παραγράφου 2.2.5 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και της υπό παραγράφου 2.2.4 Τεχνική και 

επαγγελματική επάρκεια. 

  ε)Δήλωση ότι δεν θα απασχολεί ανηλίκους κάτω των 15 ετών για την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας με την μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. 

  στ)Βεβαιώσεις Αυτοψίας, για κάθε παράρτημα του ΚΚΠ ξεχωριστά. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
επισκεφθούν τους χώρους παροχής υπηρεσιών και να λάβουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. 

Ειδικότερα, προσκομίζονται στην τεχνική προσφορά βεβαιώσεις αυτοψίας από τα: 

 

 Παράρτημα Θ.Χ.Π.Θ. Αγ. Παντελεήμων -7ο χιλ. Ε.Ο Θεσ/νίκης-Λαγκαδά . 

 Παράρτημα Κιλκίς-οίκος ευγηρίας &ΘΧΠ Κιλκίς . 

 Παράρτημα ΑΑΠμεΑΘ-Πυλαία ,Τζον Κέννεντυ 62.(ο Αγ. Δημήτριος). 

 Παράρτημα Ι.Α.Α.-Πευκα 

 Παράρτημα ΑΑΑμεΑ Σερρών /εδρα/ΣΥΔ. 

 Παράρτημα ΑΑΑμεΑ –Σερρών/ ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου 

 Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία-Παπαρρηγοπούλου 7-2ος & 5ος όροφος. 

 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. (Τ.Α.Φ.) 

Η αυτοψία θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου προσώπου του οικονομικού φορέα 

με τον υπεύθυνο ανά παράρτημα. Υπεύθυνοι είναι οι εξής: 

ΔΟΜΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

Παράρτημα Θ.Χ.Π.Θ. Αγ. 

Παντελεήμων -7ο χιλ. Ε.Ο 

Θεσ/νίκης-Λαγκαδά . 
   

Παράρτημα Κιλκίς-οίκος 

ευγηρίας &ΘΧΠ Κιλκίς .    

Παράρτημα ΑΑΠμεΑΘ-Πυλαία 

,Τζον Κέννεντυ 62.(ο Αγ. 

Δημήτριος). 
   

Παράρτημα Ι.Α.Α.-Πευκα 
   

Παράρτημα ΑΑΑμεΑ Σερρών 

/εδρα/ΣΥΔ.    

Παράρτημα ΑΑΑμεΑ –Σερρών/ 

ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου    

Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία-

Παπαρρηγοπούλου 7-2ος & 5ος    
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όροφος. 

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. 

(Τ.Α.Φ.)    

 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει επ' ουδενί να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία, ενώ τυχόν εμφάνιση τους (συμπεριλαμβανομένου της ένδειξης "δωρεάν") επιφέρουν την 

απόρριψη της προσφοράς. 

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

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

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια να 

είναι σύμφωνη με το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης και να δίνονται σε Ευρώ. 

Επιπλέον οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα οικονομικής 

προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα IIIτης παρούσας διακήρυξης, ο οποίος έχει αναρτηθεί σε 

επεξεργάσιμη μορφή docστη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.inedivim.gr. 

Τα ποσά των πάσης φύσεως νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών 

εργοδοτικών εισφορών, επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να υπολείπονται των ελάχιστα 

προβλεπόμενων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και της εργατικής 

νομοθεσίας. Οι προσφέροντες οφείλουν αναλύσουν τον τρόπο υπολογισμού των ποσών της 

παρούσας παραγράφου σε συνέχεια του πίνακα στο παράρτημα ή σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 

pdf που θα υπογράφεται ψηφιακά. 

Η εργοδοτική εισφορά υπέρ (Ε.Λ.Π.Κ.) θα υπολογιστεί στο πεδίο του διοικητικού κόστους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α'/115/2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 22 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α'/88/2013) οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή 

φύλαξης πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής 

τους προσφοράς τα παρακάτω στοιχεία : 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων.  

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

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

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

των εργαζομένων. 

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

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

Επιπρόσθετα, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην περίπτωση, όπου το καθεστώς των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχει μεταβληθεί, θα πρέπει να επισυναφθούν τα ισοδύναμα 

έγγραφα. 

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

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

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

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
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8% βάσει του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) η οποία συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της 

προσφοράς. 

Η αμοιβή για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών υπόκειται σε κρατήσεις 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών και κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων 

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

στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

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

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

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

προϋπολογισμό της σύμβασης ή/και δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις στην παρούσα 

παράγραφο και στο παράρτημα III της διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά υποχρεωτικά μόνο για το σύνολο της 

ζητούμενης υπηρεσίας. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

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

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Επίσης σε περίπτωση που λήξει 

ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. Η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Hαναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

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

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

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

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

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

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

ι) η προσφορά που δεν συγκεντρώνει το κατώτατο όριο των 100 βαθμών κατά την τεχνική της 

βαθμολόγηση, στο σύνολο ή σε ένα εκ των κριτηρίων 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

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

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

4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

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

την 15—9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00πμ.  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
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της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

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

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 

συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και 

τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. Τα αποτελέσματα των 

εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους 

προσφέροντες.  

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

3.4 της παρούσας. 

γ) μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 

απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Εάν οι 

προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της 

εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
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πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 

(Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdfκαι προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το 

σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό 

μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Αν μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ημέρες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 

αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 

την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

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

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

κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, 

η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 

με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 

έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 

από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με τη διαδικασία της παραγράφου 3.2 της παρούσας,, 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

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

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

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

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

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

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

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

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 

του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 

της με αριθμό 56902/215 Υ.Α.. 
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

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

η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

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

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατ' 

εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν 

κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 

προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

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

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

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

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

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

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

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

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

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

από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

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

από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής . Για την 

άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 

ή η παράλειψη. 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
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άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 

72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

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

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Στη σύμβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή με τους εργολάβους περιλαμβάνονται, 

επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' 

έως στ' της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο 

ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου. 

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

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
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υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

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

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

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

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 

Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης 

είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 

κατά την ως άνω διαδικασία. 

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

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

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

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

να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού. 

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

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

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

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η 

οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να αναθέσει μονομερώς στον ανάδοχο 

επιπλέον υπηρεσίες καθαριότητας πέραν των συμβατικών σε ποσοστό μέχρι 30% για την κάλυψη 

τυχόν έκτακτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και θα πρέπει να ειδοποιείται 

εγγράφως από την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η τιμή των πρόσθετων εργασιών θα 

υπολογίζεται από την προσφερθείσα τιμή. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης θα πρέπει 

να ενεργοποιηθεί και να ολοκληρωθεί εντός του συμβατικού χρόνου παροχής των υπό ανάθεση 

υπηρεσιών. Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της 

σύμβασης και των τυχόν άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα και με το άρθρο 4.1 της παρούσας 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

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

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατόπιν της 

έκδοσης τιμολογίου την τελευταία ημέρα κάθε μήνα της συμβατικής περιόδου και την παραλαβή 

της σύμβασης από την αρμόδια επιτροπή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Tov Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις: 

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

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

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

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

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

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

στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

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

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού, η οποία πρέπει να περιληφθεί στην οικονομική 

προσφορά των διαγωνιζομένων. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
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αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

5.2.2. Ο ανάδοχος σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του, υποχρεούται στην 

καταβολή ποινικής ρήτρας ύψους 100,00 (εκατό) ευρώ για κάθε παράβαση χωριστά. 

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

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

ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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

όρων του άρθρου 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), να υποβάλλει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 

της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

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

επιτροπή παραλαβής και του ΚΚΠ η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

ιδρύματος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση 

του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12)μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής Σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης 12 μηνών. 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στη παρούσα διακήρυξη και τη σχετική σύμβαση. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί 

και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

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

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

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

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

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο μεαπόφασή του, η οποία κοινοποιείται 

υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4 Καταγγελία της σύμβασης -Υποκατάσταση αναδόχου 

6.4.1 Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 
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                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνική Περιγραφή 

Α) ΧΩΡΟΙ & ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
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7) ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 
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Ελάχιστες απαιτούμενες ώρες ανά παράρτημα 

 

ΙΑΑ - ΠΕΥΚΑ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 75 

ΣΑΒΒΑΤΟ  5 5 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ 5 5 

 

85 

 

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ & ΘΧΠ ΚΙΛΚΙΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 50 

ΣΑΒΒΑΤΟ  10 10 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ 10 10 

 

70 

 

Α.Α.Π. μεΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 75 375 

ΣΑΒΒΑΤΟ  30 30 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ 22 22 

 

427 

 

ΔΟΜΗ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Τ.Α.Φ. 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 100 

ΣΑΒΒΑΤΟ  0 0 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ 0 0 

 

100 

 

ΘΧΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 175 875 

ΣΑΒΒΑΤΟ  78 78 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ 78 78 

 

1.031 

 

ΑΑΑμεΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 32 160 

ΣΑΒΒΑΤΟ  32 32 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ 15 15 

 

207 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΣΙΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 15 

ΣΑΒΒΑΤΟ  0 0 

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ 0 0 

 

15 

 

Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών από Δευτέρα έως Σάββατο: 1.805 

Σύνολο Εβδομαδιαίων Ωρών Κυριακής - Αργιών: 130 

Ο υπολογισμός της οικονομικής προσφοράς θα γίνει για τις ανωτέρω εβδομαδιαίες αναφερόμενες ώρες. Η 

παροχή υπηρεσιών θα γίνεται καθημερινά από τις 06:00 έως τις 22:00. Σε περίπτωση που κάποιο παράρτημα 

σταματήσει να λειτουργεί είτε προσωρινά (πχ διακοπές Χριστουγέννων) είτε οριστικά, οι ώρες εργασίας αυτού 

θα μεταφέρονται σε κάποιο από τα υπόλοιπα παραρτήματα του ΚΚΠ, κατόπιν εντολής του Ιδρύματος. 

Το τελικό πρόγραμμα εργασίας θα καταρτιστεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και της Αναδόχου 

Εταιρείας, σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή, στα πλαίσια ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου καθαριότητας, με 

γνώμονα την άριστη λειτουργία του Ιδρύματος. 

Ε) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο τεχνικός εξοπλισμός θα πληροί τους παρακάτω όρους : 

 Θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Θεραπευτηρίου, για την καθαριότητα. 

 Θα είναι αμεταχείριστος. 

 Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, θα είναι πρώτης ποιότητα και πλέον κατάλληλα, 

αχρησιμοποίητα και κατασκευασμένα παρασκευασμένα (υλικά καθαριότητας) με τις τελευταίες επιστημονικές 

εξελίξεις. 

 Θα είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, 

όσο και από εμφάνιση. 

 Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού δε θα προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια κα 

μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του Θεραπευτηρίου. 

 Τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος,  σφουγγαρίστρες, 

πανιά με μικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών με όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα κτλ) θα είναι διαφορετικά για κάθε 

Τμήμα - Εργαστήρια -, πτέρυγα Διοίκησης και άλλων Υπηρεσιών και δε θα μεταφέρονται εκτός των τμημάτων για 

τα οποία προορίζονται. 

 Ο παραπάνω χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός των χώρων θα είναι μαρκαρισμένος με την ονομασία του 

χώρου και την χρήση για την οποία προορίζεται. 

 Σε κάθε τρόλεϊ θα υπάρχει πλαστικοποιημένο έντυπο με τις οδηγίες χρήσης και τις αραιώσεις των 

απορρυπαντικών και απολυμαντικών διαλυμάτων που  χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και θα διατίθενται 

εύχρηστοι δοσομετρητές για κάθε τρόλεϊ. 

2. Με αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική 

υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς 

επίσης η συνεχής και πλήρης παροχή των εγκεκριμένων από το Κέντρο προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης. 

Η εταιρεία δε θα αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών της, επικαλούμενη τους ανωτέρω λόγους. 
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3. Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους χώρους συγκέντρωσης 

που θα της υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Παραρτήματος δύο (2) τουλάχιστον φορές ημερησίως, 

έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανακομιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων. 

4. Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται για 

δεύτερη φορά. 

5. Η εταιρεία εφοδιάσει το προσωπικό με τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια, ιδίως δε με χονδρά (κουζίνας), 

μιας χρήσεως και δερμάτινα χονδρά γάντια τους μεταφορείς των απορριμμάτων. 

6. Τα υλικά καθαρισμού και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία θα εγκρίνονται από το 

ΚΚΠ-ΠΚΜ τόσο όσο προς την ποιότητά τους, όσο και ως προς την ποσότητά τους, με τεχνικές προδιαγραφές όχι 

λιγότερες από αυτές που αναφέρονται παρακάτω στις τεχνικές προδιαγραφές ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

7. Το Κέντρο μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού γενικότερα, σε 

περίπτωση μη ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα. 

8. Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση, η εταιρεία 

θα χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. Σε κάθε περίπτωση θα φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί της να 

γνωρίζουν τη χρήση των υλικών καθαριότητας και μεθόδων που χρησιμοποιούν. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

Η εταιρεία θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης, σύμφωνα με όσα 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Επιτροπής παρακολούθησης-επόπτη όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στον 

καθημερινό καθαρισμό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον μετά τον 

τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά. 

 

1. Γενικές Αρχές 

 H καθαριότητα θα γίνεται μεσφουγγαρίστρες. 

 Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση. 

 Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό 

 Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ 

 Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι, δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι, μετά οι θάλαμοι νοσηλείας και 

τέλος οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα ή πολυανθεκτικά μικρόβια (κόκκινος ή 

πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του ασθενή). 

 ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, θα καθαρίζονται πριν 

από τους υπόλοιπους θαλάμους με ξεχωριστό εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού. 

 ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό ξεσκόνισμα (με 

προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα διπλού κουβά) 

 Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές σφουγγαρίστρες και ο επαρκής αριθμός 

προεμποτισμένων πανιών.  

 Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας. 
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 Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας. 

 Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση φθοράς 

αντικαθίστανται άμεσα. 

 Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανάκια), που χρησιμοποιούνται στα Κλειστά Τμήματα θα είναι 

αποκλειστικά, θα διαφέρουν και θα πλένονται ξεχωριστά. 

 Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μεγάλης ποσότητας 

αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη. 

 Στα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων ιατρών-

νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας των θαλάμων. 

 

2  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδίως δε 

1. Λουτρά - Τουαλέτες 

2. Διάδρομοι 

3. Σαλόνια 

4. Γραφεία 

5. Σκάλες και ασανσέρ. 

6. Κουζίνες Τμημάτων- Ανάπαυση Προσωπικού 

7. Μαγειρεία - Τραπεζαρία. 

8. Βεράντες 

9. Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων 

 

3  Επίσης, καθημερινός καθαρισμός απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής χώρους: 

1. γραφεία τεχνικής υπηρεσίας. 

2. WC Λεβητοστασίου & Πλυντηρίων 

3. Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. 

4. Όλους τους χώρους (συμπεριλαμβανομένου των ψυγείων-νεκροθαλάμου). 

5. Φυλακίου 

6. Πλυντήρια 

Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται παρακάτω, όπως θα τεθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης. 

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ 

Ο θάλαμος θα καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να μην κωλύονται άλλες δραστηριότητες 

(γεύματα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ). Η καθαριότητα στους θαλάμους γίνεται καθημερινά 

και ξεκινά με : 

Αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Σκούπισμα με αντιστατικό πανί μιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαμο σε θάλαμο.   Αν είναι πολλαπλών 

χρήσεων θα υπάρχει πλυντήριο-στεγνωτήριο για να πλένονται και να στεγνώνονται μετά από κάθε χρήση. 

Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας. 

Υγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμποτισμένα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το    ξεσκόνισμα σε: 

τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσματα, περβάζια, παράθυρα, πόρτες και τα χερούλια τους, ντουλάπες και τζάμια 

παραθύρων. 
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Σφουγγάρισμα που εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και παρκέτα. Το σφουγγάρισμα θα γίνεται 

με το σύστημα διπλού κουβά. Εάν χρειαστεί απολύμανση, τα πανάκια θα είναι εμποτισμένα με απολυμαντικό 

διάλυμα. 

Τα πανάκια, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθημερινά σε πλυντήριο με τους εξής τρόπους: 1. Στους 90οC ή 

οπωσδήποτε >70οC ή 2. Στους 60οC με την προσθήκη Cl2 με απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το πλύσιμο 

αφαιρούνται τα ξένα σώματα (τρίχες, χνούδια κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα πανάκια των WC πλένονται σε 

χωριστό πλυντήριο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό μετά το πέρας των πλύσεων με τις σφουγγαρίστρες θα 

πραγματοποιείται μια κενή πλύση με χλώριο για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. 

Αν δηλωθεί μολυσματικό περιστατικό ή ασθενής με ανοσοκαταστολή χρησιμοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ' 

αυτούς τους θαλάμους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια). 

Στους διαδρόμους και στις μεγάλες ανοικτές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μηχανή ταυτόχρονου 

σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος ή, εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα, διαφορετικού χρώματος απ' αυτή του 

WC, με σύστημα διπλού κουβά. 

Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε κριθεί απαραίτητο. 

Καθαριότητα-απολύμανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και μετά από αποχώρηση ή μετακίνηση 

περιθαλπόμενων για οποιαδήποτε αιτία. 

Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ή συχνότερα εφ' όσον κριθεί 

απαραίτητο από την προϊσταμένη του τμήματος ή τη Νοσηλευτική Διεύθυνση. Η γενική καθαριότητα 

περιλαμβάνει ανεξαιρέτως ό,τι υπάρχει μέσα στο θάλαμο (νοσηλευτική κλίνη, κομοδίνο, τραπεζίδιο κ.τ.λ.) 

Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόμολα, χειρολαβές και στα κομβία των ανελκυστήρων 

που υπάρχουν στους κόμβους κάθε ορόφου. Καθαριότητα τζαμιών τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως. Καθαριότητα 

καθισμάτων τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. 

 

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

 Αποκομιδή απορριμμάτων. 

 Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα     σημεία καθημερινά. 

Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα με υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η 

θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόματες συσκευές σαπουνιού αντικαθίσταται το 

δοχείο σαπουνιού (σε καμία περίπτωση δεν επαναπληρώνεται). Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και 

απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα. 

Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο 

κουβαδάκι – Ξέπλυμα. Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα 

πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το 

κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός-ξέπλυμα -απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα, και 

χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο 

απορριμμάτων-πιγκάλ. 

Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι). Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά 

Συνοπτικά το σύστημα διπλού κουβά χρησιμοποιείται ως εξής: 

ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα. 
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ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα. 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο. 

ΧΡΗΣΗ: 

Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδος). 

Στίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος). 

Σφουγγάρισμα επιφάνειας. 

Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα-στίψιμο) & επανάληψη της διαδικασίας. 

Ο κάδος με το απολυμαντικό αδειάζεται στην επόμενη τουαλέτα. 

   Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα χρησιμοποιείται σε άλλους χώρους 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ 

(Χρησιμοποιείται η πινακίδα με την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα΄). 

Ο γενικός καθαρισμός δωματίου θα γίνεται έγκαιρα με τα 

Ακολουθούμενα βήματα: 

1. Ο κινητός εξοπλισμός του θαλάμου (κρεβάτια, κομοδίνα, τραπεζίδια, καρέκλες, πολυθρόνα) καθαρίζονται, 

ξεπλένονται, απολυμαίνονται και μεταφέρονται εκτός θαλάμου. 

2. Αποκομιδή απορριμμάτων 

3. Αφαίρεση κουρτινών 

4. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί μιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας. 

5. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του θαλάμου και του σιδηροδρόμου 

των παραβάν. 

6. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απορρυπαντικό. Με τη χρήση πανέτας καθαρίζουμε τους τοίχους από 

πάνω προς τα κάτω και δίνουμε έμφαση στα σημεία που έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουμε πανέτες 

τακτικά. 

7. Ξεπλένουμε με καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας. 

8. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό 

περ. 1000 ppm/lt). Με τη χρήση πανέτας απολυμαίνουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω. 

9.Απολυμαίνουμε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που βρίσκεται στον τοίχο χρησιμοποιώντας 

προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 

ppm/lt) 

10. Καθαρισμός τζαμιών. 

11. Καθαρισμός τηλεόρασης. 
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12. Καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση των υπόλοιπων επιφανειών του θαλάμου (ντουλάπες, πόρτες WC και 

θαλάμου εσωτερικά – εξωτερικά) με προεμποτισμένα πανάκια με το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία. 

13. Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και επανατοποθέτηση στο θάλαμο. 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

(Χρησιμοποιείται η πινακίδα με την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα). 

Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία. 

Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα με υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται 

η θήκη των χειροπετσετών. 

Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυμα-απολύμανση στους τοίχους με τη χρήση πανέτας. 

Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα. Γίνεται 

καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με απορρυπαντικό από το κίτρινο κουβαδάκι – 

Ξέπλυμα. 

Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό διάλυμα (δισκία χλωρίου) 

από το κίτρινο κουβαδάκι. 

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι. 

Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα και χρήση πολλών 

πανιών με τα αντίστοιχα διαλύματα για: τους τοίχους, το νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη 

και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. 

Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι). 

Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ & ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(Χρησιμοποιείται η πινακίδα με την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα’). 

 

Διενεργείται: 

Σκούπισμα με αντιστατικό πανί μιας χρήσεως ή πλένεται μετά από κάθε χρήση, εφ' όσον           είναι πολλαπλών 

χρήσεων. 

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων. 

Πλένονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, δεν αδειάζονται οι παλιές. 

Σφουγγάρισμα με κατάλληλου χρώματος σφουγγαρίστρα. 

Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταμένη του τμήματος. 

Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως. 
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ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 

(Χρησιμοποιείται η πινακίδα με την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα’). 

Γίνεται καθημερινά επισταμένη καθαριότητα του χώρου. 

 Αποκομιδή απορριμμάτων. 

 Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 

 Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο. 

 Σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά. 

 Δάπεδα –επιφάνειες πάγκων –πόρτες-αποθήκες-ψυγεία. 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

(Χρησιμοποιείται η πινακίδα με την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα’). 

Τα γραφεία καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. 

Αποκομιδή απορριμμάτων. 

Σκούπισμα με στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδια και αφού αφαιρέσετε τη σκόνη από την οθόνη, βυθίστε το 

ένα πανί σε ειδικό διάλυμα, στραγγίστε το και απαλά καθαρίστε την  οθόνη (το πανί δεν πρέπει να στάζει, αλλά να 

είναι απλά νοτισμένο) & τις μονάδας των  Η/Υ. 

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. 

Σφουγγάρισμα με κατάλληλη σφουγγαρίστρα. 

Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Το κλιμακοστάσιο καθαρίζεται μια φορά την ημέρα. Σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα ή αντιστατικό πανί. 

Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού. Απολυμαίνονται οι χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το 

κλιμακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. Σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά και αλλαγή 

νερού τουλάχιστον ανά όροφο. Χρησιμοποιείται η πινακίδα με την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα". Το 

κλιμακοστάσιο σφουγγαρίζεται σε ώρες μη αιχμής (07.00-08.00). Επισημαίνεται ότι καθημερινά γίνεται έλεγχος 

και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες, σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Τμήμα καθαρισμού και 

επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό του κλιμακοστασίου. 

Ανελκυστήρες 

Όλες οι επιφάνειες και το πάτωμα καθαρίζονται με υγρό καθαρισμού και υγρό απολύμανσης μία φορά την 

ημέρα. 

Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται με προεμποτισμένα σε απολυμαντικό πανάκια τουλάχιστον 2 φορές 

σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Θεραπευτηρίου θα καθαρίζονται κάθε τρίμηνο οι 

ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάμων. 

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 

(Χρησιμοποιείται η πινακίδα με την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα"). 
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Καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και περισσότερες από μία φορά στους πολυσύχναστους 

διαδρόμους. Οι ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά σώματα θα καθαρίζονται κάθε τρίμηνο σε συνεργασία με 

την τεχνική υπηρεσία του Θεραπευτηρίου. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΑΙΘΡΙΑ 

(Χρησιμοποιείται η πινακίδα με την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα"). 

Καθαρίζονται καθημερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων συμπεριλαμβανομένων και των πεζοδρομίων 

αυτών και των χώρων γύρω από τις δομημένες εκτάσεις . Σε τακτική βάση απαιτείται καθαρισμός με ειδική 

μηχανή. Γίνεται συχνή αποκομιδή απορριμμάτων. Απαιτείται συχνή καθαριότητα των κάδων. 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ – 

Μία φορά το μήνα και σε κάθε εκδήλωση Χρησιμοποιείται η πινακίδα με την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα¨. 

 

ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 

Τις ημέρες της αποκομιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται με πιεστικό μηχάνημα και θα απολυμαίνονται. 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ενδεικτικά) 

Η ανάδοχος εταιρεία θα διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό . Το Θεραπευτήριο 

δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού της εταιρείας, εφόσον κριθεί ότι ο εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων. 

1. Περιστροφική μηχανή, για υγρό καθαρισμό δαπέδων, μοκετών 

2. Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαμηλής εκπομπής θορύβου 

3. Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες μηχανές πλύσης δαπέδων, χαμηλής εκπομπής θορύβου. 

Χρησιμοποιούνται για μεγάλες επιφάνειες 

4. Πιεστικό μηχάνημα για εξωτερικούς χώρους 

5. Μπαλαντέζες 

6. Λάστιχο 

7. Σκάλα 

8. Τρόλεϊ καθαριστριών συμβατά με το σύστημα προεμποτισμένων πανιών γενικότερα (τροχήλατο καρότσι 

με συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τμήμα και ένα για κάθε ομάδα ομοειδών υπηρεσιών) 

9. Συστήματα διπλού κουβά . 

10. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα θα είναι ευέλικτη με ρόδες, μεγάλης ισχύος απορρόφησης 1800-

2000 W, θα διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και θα είναι μικρής εκπομπής θορύβου. Θα διαθέτει εξαρτήματα που 

διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες 

11. Μηχανή παραγωγής ατμού για τον καθαρισμό των περσίδων του συστήματος κλιματισμού - εξαερισμού. 

12. Ιδιόκτητο ή μισθωμένο ανυψωτικό μηχάνημα για τον εξωτερικό καθαρισμό των υαλοπινάκων με 

δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 18 μέτρων. Να κατατεθεί η άδεια του μηχανήματος και το πιστοποιητικό 

καταλληλότητάς του. 

 

 

 





Σελίδα 57

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ενδεικτικά) 

Ανάλογα με τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισμού και της απολύμανσης, όπως φαίνεται 

στους παρακάτω πίνακες. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε χώρο εργασίας 

καθορίζεται από το Παράρτημα ο χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και λήξης αυτής. Οι 

εργασίες καθαρισμού γίνονται στα χρονικά διαστήματα που δεν εμποδίζεται η λειτουργία των χώρων του 

Θεραπευτηρίου. 

Ενδεικτικά ωράρια καθαρισμού: 

Κοινόχρηστοι χώροι: Καθημερινά από 07:00 μέχρι 23:00. Και 17.00 μέχρι 21.30 

Τμήματα - δωμάτια: Καθημερινός καθαρισμός από 07:00 μέχρι 15:00. Απογευματινό σκούπισμα - σφουγγάρισμα 

και αποκομιδή απορριμμάτων από 15:00 μέχρι 21:30. 

Απογευματινή αποκομιδή απορριμμάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Γραφεία: Καθημερινές εργασίες από 07:00 μέχρι 09:00. 

Πλυντήρια: Καθαρισμός από 11:30 μέχρι 12:30. 

Αποθήκες: Καθημερινά από 07:00 μέχρι 08:30. Ο καθαρισμός γίνεται παρουσία του αποθηκάριου και όχι εκτός 

ωραρίου εργασίας για λόγους ασφαλείας. 

Μαγειρεία: Καθημερινά πριν και μετά την παρασκευή των φαγητών (σε συνεννόηση με το Παράρτημα). 

Μηχανοστάσια : Περιοδικός γενικός καθαρισμός (τουλάχιστον μηνιαίως). 

Οι γενικοί καθαρισμοί θα γίνονται μηνιαία κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη ή τον υπεύθυνο του κάθε 

τμήματος. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

1. Εκτός του ωραρίου τακτικών-προγραμματισμένων εργασιών απαιτείται κάλυψη του Θεραπευτηρίου για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών . 

2. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, Π.χ. σε ένα όροφο να απαιτείται 

καθαρισμός θαλάμου, καθαρισμός γραφείων, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κλ.π., είναι προφανές ότι θα 

πρέπει να γίνει συντονισμός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών. 

3. Η εταιρεία θα ορίσει επόπτη καθαριότητας στην πρωινή και απογευματινή βάρδια σε καθημερινή βάση.Οι 

ώρες απασχόλησης των εποπτών ανέρχονται σε τουλάχιστον 8 ημερησίως συνολικά από Δευτέρα έως 

Παρασκευή. 

 

 

 

 

 





Σελίδα 58

 

 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Ζ) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Η εταιρεία θα παρέχει επίσης τα παρακάτω είδη ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων, των 

επισκεπτών και του προσωπικού του ΚΚΠ-ΠΚΜ. Οι ποσότητες ανά Παράρτημα αυτών παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Α) Χαρτί Υγείας(Χημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτός 125 gr τουλάχιστον). 

Επισημαίνεται ότι απαιτείται καθημερινώς και επαναλαμβανόμενος εφοδιασμός σε χαρτί υγείας, σε όλους τους 

χώρους. 

Β) Χειροπετσέτες(Χημικός και θερμοπλαστικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτόςζικ-ζακ των 4.000 φύλλων). 

Γ) Κρεμοσάπουνο Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία μιας χρήσης του 1 lt Επισημαίνεται ότι τα 

δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται με σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την 

αποφυγή αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. Θα περιέχει ενυδατικούς 

και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος. Θα έχει ουδέτερο PH 5,5-7 και θα είναι δερματολογικά ελεγμένο. 

Θα περιέχει επιπρόσθετα μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, 

όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ., 3320 παράρτημα VI (εκτός 

triclosan). Θα έχει άδεια σαν απορρυπαντικό χεριών (υπάρχει η καταχώρηση στο ΓΧΚ) η οποία προσκομίζεται στην 

τεχνική προσφορά. Θα αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του. 

Δ) Η κατανομή και παράδοση των παραπάνω υλικών(χαρτί υγείας/χαρτοπετσέτες/κρεμοσάπουνο) θα γίνεται σε 

συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, ώστε να διανέμονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε 

παραρτήματος κάθε μήνα. 

 

Ε) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 

1. Απολυμαντικό διαφόρων χρήσεων δαπέδων, wc , επιφανειών 

2. Χλωρίνη 

3. Καθαριστικό τζαμιών. 

4. Καθαριστικό για μπάνια 

5. Πλαστικές σακούλες διαφόρων χρωμάτων με σφικτήρες 

Και οποιαδήποτε άλλα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης απαιτούνται ώστε ο δείκτης 

καθαριότητος να φθάνει στο υψηλότερο σημείο 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές : 
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1)ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 Θα είναι δραστικό έναντι βακτηρίων και των σπόρων αυτών . 

 Θα επιτυγχάνει ταχεία σποροκτονία εντός λεπτών (προσκομίζονται μελέτες που αναφέρεται ο χρόνος 

επίτευξης σποροκτονίας) 

 Θα έχει ισχυρή καθαριστική δράση 

 Δε θα περιέχει ουσίες που εμποδίζουν την απελευθέρωση του χλωρίου 

 Δε θα είναι τοξικό και ερεθιστικό σε βλεννογόνους και αναπνευστικό κατά τη χρήση του 

 Θα έχει οδηγίες χρήσης: δόση απολυμαντικού, όγκος διαλύτη 

Τα απολυμαντικά (χλώριο και δισκία Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) δαπέδων - επιφανειών θα έχουν 

άδεια ΕΟΦ. Θα αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 6%) ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο 

νερού και γενικότερα η σύνθεσή του καθώς και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

2)ΧΛΩΡΙΝΗ 

 Θα περιέχει ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ σε ενεργό ΧΛΩΡΙΟ μιν 4% και ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑ μιν 0,5% 

 Tο διάλυμα θα είναι συμπυκνωμένο, απολυμαντικό , ΑΚΙΝΔΥΝΟ και μη ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ και θα φέρει θα έχει 

ευχάριστη και διακριτική οσμή. 

 Θα φέρει έγκριση από τον (Ε.Ο.Φ) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος & έγκριση από το (Γ.Χ.Κ ). 

 

3) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 

 Θα περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Θα περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον 

αλκοόλη min 6%. 

 Θα έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ 

 

4) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ 

 Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ 

 Θα έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ. 

5) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

-σακούλες διαφόρων χρωμάτων με σφικτήρες 

-Σακούλα γραφείου διαστάσεων 42X50 cm για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC. 

- Σακούλα διαστάσεων 55X75 cm για χαρτοδοχεία WC σε διάφορα χρώματα με κορδόνι. 

- Σακούλα γίγας διαστάσεων 90Χ1,10 cm., μαύρου χρώματος 

- Σακούλα γίγας διαστάσεων 65X85 cm., μαύρου χρώματος 

Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει θα είναι ανθεκτικοί και θα αποτρέπουν την διαρροή υγρών. 

 

Την εταιρεία βαρύνουν όλα τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, μηχανημάτων και σάκων καθαριότητας. Όλα τα 

υλικά θα αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που 

τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική μηνιαία καθαριότητα, και τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο με συνεργασία και γραπτές οδηγίες του επόπτη καθαριότητας, της 

προϊσταμένης τμήματος ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου. 
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Ο μηχανικός εξοπλισμός πλυσίματος, παρκεταρίσματος και απολύμανσης των χώρων και μικροεργαλεία 

(κουβάδες καθώς και μηχανή πλύσεως και καθαρισμού δαπέδων που θα λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία και θα 

ευρίσκεται σε μόνιμη βάση στο Θεραπευτήριο και άλλα όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση του 

μηχανικού εξοπλισμού) θα διατίθενται από την εταιρεία. 

Η) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την καθαριότητα των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

Παραρτημάτων του Κέντρου εκτάσεως σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, για όλες τις ημέρες του χρόνου, 

υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 

 

2. Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών η εταιρεία θα τηρεί τη νομοθεσία, τις κείμενες υγειονομικές και 

αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του κάθε Παραρτήματος και τις διαδικασίες 

που τηρούνται σε αυτό. 

 

3. Η εταιρεία θα τηρεί απαρέγκλιτα την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, 

αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού της, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, 

σύμφωνα με την πράξη 6 της 28.2.2012(ΦΕΚ Α38/28.2.2012) του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη ρύθμιση 

θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6. του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των 

όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο Κέντρο για μονομερή 

καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη της εταιρείας ως έκπτωτης. 

 

4. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και 

εξαιρετέων ημερών όλο το εικοσιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμήματα και χώρους του Κέντρου και των 

Παραρτημάτων του, που κατά την κατάρτιση της σύμβασης λειτουργούν και χρησιμοποιούνται. Η εταιρεία είναι 

εξάλλου, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κέντρου, θα καθαρίζει και τυχόν 

χώρους που κατά τη κατάρτιση της σύμβασης δεν χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση 

εκ μέρους της εταιρείας των χώρων του Κέντρου και των Παραρτημάτων του, που σήμερα χρησιμοποιούνται και 

λειτουργούν και της εκτάσεως αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα ή υπάρχει εύλογη 

απόκλιση στην έκτασή τους. 

5. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στην εταιρεία πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικών σε 

ποσοστό μέχρι 30 % για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών (παρ. 2,β του αρ.132 του Ν.4412/16) που δεν μπορούν 

να προβλεφθούν και θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η τιμή 

των προσθέτων εργασιών θα υπολογίζεται από την προσφερθείσα τιμή, η οποία δεσμεύει την εταιρεία. Επίσης η 

υπηρεσία μπορεί να μειώσει τους χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίμημα θα μειωθεί με ανάλογη μείωση 

του προσωπικού. 

 

6. Η εταιρεία θα διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για την παροχή των υπηρεσιών 

της, καθώς επίσης σάκους απορριμμάτων (κόκκινους-κίτρινους-πράσινους-μαύρους). 

7. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού θα είναι 

καινούργια και θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση. 

8. Η εταιρεία θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, τα οποία θα αποδεικνύει με σχετικά 

έγγραφα ότι είναι πρώτης ποιότητας. 

9. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων η εταιρεία θατα αντικαταστήσει αμέσως ώστε η εκτέλεση του 

αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. 
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10. Το Κέντρο παρέχει στην εταιρεία χώρο για την φύλαξη των εργαλείων, των μηχανημάτων και υλικών 

καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό της. Τα υλικά πολλαπλών χρήσεων 

(σφουγγαρίστρες, μάπες με μικροϊνες, πανάκια) θα πλένονται σε πλυντήρια και θα στεγνώνονται σε στεγνωτήρια 

που θα βρίσκονται εντός του χώρου του Θεραπευτηρίου. Η εταιρεία θα διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα 

των χώρων αυτών και θα τους επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης στην αρχική τους κατάσταση. Η εταιρεία θα 

αδειάζει τους χώρους που της παρασχέθηκαν για την εργασία της με δικά της έξοδα, μόλις αυτά ζητηθούν από το 

Θεραπευτήριο. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε λόγο των αντικειμένων που 

φέρνει ή έχει αποθηκευμένα η εταιρεία και οι υπάλληλοί του Κέντρου. 

11. Η εταιρεία θα τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και θα συμμορφώνεται με τις 

σχετικές οδηγίες του Κέντρου . 

12. Η εταιρεία θα αποκαθιστά οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις 

εγκαταστάσεις του Κέντρου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων της 

ίδιας (εταιρεία) ή των εργασιών της. 

12. Η εταιρεία θα τηρεί έντυπη αλληλογραφία με τους αρμόδιους του Κέντρου με σκοπό την επισήμανση 

τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων. 

13. Η εταιρεία θα αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα 

παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτήν από τους υπεύθυνους του Κέντρου. Εάν η εταιρεία δεν φροντίζει 

σύμφωνα με τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα 

επιβάλλονται από το Κέντρο οι ποινικές ρήτρες τα οριζόμενα στο άρθρο 32 &34 του ΠΔ 118/2007 

14. Για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στην εταιρεία θα επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα με ανώτερο ποσό τα 100€, παρακρατούμενης από την μηνιαία αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση το Κέντρο 

δικαιούται να κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία χωρίς άλλη διατύπωση. 

15. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών θα υπάρχει έγκριση από το Κέντρο. 

16. Κατά την παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία, δεν θα παρακωλύεται η λειτουργία του Κέντρου ούτε θα 

ενοχλούνται περιθαλπόμενοι, προσωπικό και επισκέπτες. 

17. Η εταιρεία θα φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους της και για την 

αποχώρησή τους από το Κέντρο, σε καθημερινή βάση. 

18. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις που 

συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Ιδρύματος. 

19. Πριν την ανάληψη της εργασίας η εταιρεία καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του Θεραπευτηρίου 

πρόγραμμα για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων. Επιπλέον μέτρα απολύμανσης μπορούν να 

ζητηθούν από τον εργοδότη. 

20. Η εταιρεία επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της (όπως στολές 

προσωπικού, υλικά καθαριότητας, μηχανήματα, εξοπλισμό, σακούλες απορριμμάτων). 

21. Η εταιρεία δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, 

κλιματισμού και καυσίμων, τα οποία βαρύνουν το Κέντρο, με την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και 

κατανάλωσης από την εταιρεία. 

22. Απαγορεύεται στην εταιρεία να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των υπηρεσιών της. Για το λόγο 

αυτό η εταιρεία δηλώνει στην προσφορά της ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες της 

συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης απεργίας προσωπικού. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η εταιρεία θα διαθέσει έμπειρο προσωπικό (με προϋπηρεσία σε χώρο παροχής Υπηρεσιών στα Ιδρύματα) 

που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα με τη θέση 

εργασίας του, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί. 
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2. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της για θέματα που 

αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές 

απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία. 

3. Η εταιρεία θα τηρεί απαρέγκλιτα την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, 

αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού της, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι 

οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Ε. Σ.Σ Ε, την τήρηση του νομίμου 

ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο Κέντρο 

για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη της εταιρείας ως έκπτωτης. 

4. Το προσωπικό καθαριότητας θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλειά του και 

η εταιρεία είναι αποκλειστική και μόνη υπεύθυνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει. 

5. Στο Κέντρο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο δημόσιο 

οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και 

εργασίας στην Ελλάδα. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή 

σχέση του προσωπικού με την εταιρεία. 

6. Το προσωπικό που θα απασχολείται από την εταιρεία θα είναι υγιές, γεγονός που αποδεικνύεται με την 

προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι το προσωπικό θα 

έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β και θα είναι εφοδιασμένο με κάρτα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β και του 

τετάνου. 

7. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα (ικανότητα προφορικού 

λόγου), θα είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό 

του Κέντρου . 

8. Το Κέντρο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία την απομάκρυνση εργαζομένων από την εργασία 

στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις  τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν 

πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του Θεραπευτηρίου. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το λόγο 

αυτό από το Κέντρο. 

9. Η εταιρεία και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καμία 

απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Θεραπευτήριο, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και 

οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, 

βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία, η οποία είναι η μόνη υπεύθυνη έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με 

εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

10. Το Κέντρο δύναται να ζητήσει από την εταιρεία να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι η 

σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθμητικά όσο και κατά ειδικότητες δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση του 

Κέντρου.  

11.  Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα εναλλάσσονται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων του Κέντρου. 

12. Η εταιρεία θα καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό της, το οποίο θα κοινοποιείται στον 

εργοδότη. Το μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το 

ωράριο και ο χώρος που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα παραδίδεται στον προϊστάμενο του Τμήματος 

Επιστασίας, το αργότερο την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα.  

13. Το προσωπικό θα είναι μόνιμο για κάθε τμήμα δεν θα μετακινείται κατά τη διάρκεια της βάρδιας και δεν 

θα εναλλάσσεται. Αλλαγές θα γίνονται μόνο μετά από ενημέρωση του Προϊστάμενου του Γραφείου Επιστασίας 

και με τη σύμφωνη γνώμη αυτού. 

14. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση μερικής 

απασχόλησης η δύναμη προσωπικού θα ενισχύεται αναλόγως. 

15. Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που 

αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η εταιρεία στην υπηρεσία της θα 

επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές: 
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 Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο. 

 Πρόστιμο 132 € αν απουσιάζουν μέχρι 3 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο. 

 Πρόστιμο 176 € αν απουσιάζουν μέχρι 4 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο. 

 Πρόστιμο 440 € αν απουσιάζουν μέχρι 5 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο. 

16. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμματος το 

Κέντρου διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης της εταιρείας ως έκπτωτης. 

17. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, η εταιρεία και το προσωπικό της θα τηρούν 

εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και 

τους χώρους του Κέντρου. Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας 

των περιθαλπομένων και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο. 

18. Η εταιρεία και το προσωπικό της θα τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για την 

προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει η εταιρεία. 

19. Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό του Θεραπευτηρίου, από το 

προσωπικό της εταιρείας αυτή, με δική της δαπάνη, θα αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός θα 

παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί. 

20. Το προσωπικό θα διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή και 

ευπαρουσίαστη στολή. 

21. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία. Οι στολές 

εργασίας του προσωπικού της εταιρείας θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε 

η εμφάνισή του θα είναι άριστη και θα τυγχάνει της εγκρίσεως Κέντρου. 

22. Οι στολές του προσωπικού θα είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε εργαζόμενο θα διατεθούν 

τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν την επωνυμία και το λογότυπο της εταιρείας. Το 

χρώμα των στολών εργασίας θα εγκριθεί από το Κέντρο, ώστε να μην ομοιάζει με τον χρωματισμό των στολών 

εργασίας του μόνιμου προσωπικού του Κέντρου. 

23. Το προσωπικό της εταιρείας θα φέρει στην στολή εργασίας του και σε εμφανές σημείο ειδική 

πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής : 1) φωτογραφία 2) ονοματεπώνυμο 3)ειδικότητα εργασίας 

4) τμήμα 5) επωνυμία και λογότυπο της εταιρείας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και κάθε εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το 

Δ.Σ πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί 

χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και από μέλος της Διοίκησης του Κέντρου και από τον Υπεύθυνο Επιστασίας. 

Η εταιρεία θα τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κάθε Παραρτήματος, τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων οργάνων του και τους όρους της σύμβασης βάσει των οποίων 

θα ελέγχεται – επιθεωρείται. Για όσα δεν αναγράφονται στην σύμβαση ισχύουν όσα περιγράφονται στην 

Διακήρυξη και τις σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας. 

Η εταιρεία θα δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και θα διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 

 

 

 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης η εταιρεία ενημερώνεται άμεσα 

από τον εργοδότη και θα εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. 

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν αποκαταστήσει τις πλημμελώς εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε δεν 

καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο τις από τη σύμβαση προκαθορισμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, σε βάρος της εταιρείας, 

όταν αυτή - κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης – δεν εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις της. Σε κάθε περίπτωση ο 

εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας την εταιρεία έκπτωτη και να 

αξιώσει αποζημίωση. 

Κριτήρια Επιλογής-Συμμετοχής-Βαθμολόγησης  

1-Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 

(απαράβατος όρος επί ποινής απόρριψης της προσφοράς)  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των υπηρεσιών με τον ειδικό ΚΑΔ στην παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
2-Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

(απαράβατος όρος επί ποινής απόρριψης της προσφοράς) 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται,  να διαθέτουν : 

α)  ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιώνγια τις υπηρεσίες καθαριότητας, τουλάχιστον ίσο με το 100% της 

προϋπολογισθείσας  δαπάνης για κάθε ένα έτος ξεχωριστά από τα τελευταία τρία έτη (2017-2018-2019)ή σε 

περίπτωση μικρότερου διαστήματος δραστηριοποίησης ,για κάθε έτος που δραστηριοποιούνται, προσκομίζοντας 

τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα δημοσιεύσεων των ισολογισμών. 

 

β) ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης εν ισχύ ύψους τουλάχιστον 3.000.000 €.  

γ) χρηματοπιστωτική ικανότητα με κατάθεση βεβαίωσης αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την 

πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης τουλάχιστον ίση με το 100% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ. 

δ) με τους ετήσιους ισολογισμούς που θα προσκομίσουν να παρουσιάζουναποτελέσματα μετά από φόρους 

θετικά (όχι ζημιά) σε κάθε μία από τις τρεις (3) ανωτέρω χρήσεις (2017,2018,2019). 

 

3-Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

(απαράβατος όρος επί ποινής απόρριψης της προσφοράς) 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται : 

α) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια (1) παρόμοια σύμβαση κατά την τελευταία 

τριετία(2017,2018,2019). Ως παρόμοιες συμβάσεις λογίζονται οι με αντικείμενο Υπηρεσιών Καθαριότητας 
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Δημόσιων ή Ιδιωτικών Νοσοκομείων ή Θεραπευτηρίων, με ελάχιστη χρονική συνεχόμενη διάρκεια 

τουλάχιστον ενός (1) έτους αξίας τουλάχιστον στο 100 % του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας 

χωρίς Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτές συνεχόμενες αναθέσεις ή παρατάσεις σύμβασης που αθροίζουν σε διάρκεια 

ενός (1) έτους το 100 % του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς Φ.Π.Α. 

 

β) Να διαθέτουν μέσο όρο απασχολούμενου προσωπικού τουλάχιστον ίσο  από το 100% του 

απαιτούμενου προσωπικού από τη Διακήρυξη ήτοι 50 άτομα πλήρους απασχόλησης ή 100 άτομα μερικής 

απασχόλησης, κατά την τελευταία τριετία(2017, 2018, 2019). Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς 

δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των απαιτουμένων ανωτέρω τριών ετών, τότε για το 

ανωτέρω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος για όσα έτη δραστηριοποιείται ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας, από την ημερομηνία σύστασης του έως και το έτος 2019. 

 

γ)Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(απαράβατος όρος επί ποινής απόρριψης της προσφοράς) 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης της 

Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO9001 ή ισοδύναμο, 

β) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας 

στους χώρους Εργασίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS18001 ή ισοδύναμο, με ενσωματωμένες 

οδηγίες και διαδικασίες για τον περιορισμό της λοίμωξης Covid-19 (θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση) 

γ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO14001 ή ισοδύναμο, 

δ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO27001 ή ισοδύναμο. 

ε) Βεβαίωση Συμμόρφωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο BS10012 

ή ισοδύναμο. 

στ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης ISO 

26000ή ισοδύναμο. 

 

 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

1.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια του 

παρακάτω πίνακα : 
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> Α.1 Εμπειρία Διαγωνιζομένων 

Κατατίθεται κατάλογος έργων συνοδευόμενος από τις αντίστοιχες συμβάσεις καθαρισμού σε Νοσοκομεία ή 
Θεραπευτήρια κατά την τελευταία τριετία. Στον κατάλογο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία (3) 

παρόμοια έργα που βρίσκονται σε ισχύ, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. Για τη βαθμολόγηση θα 

ληφθούν υπόψη ισομερώς α) το χρονικό διάστημα των συμβάσεων, β) η επιφάνεια καθαρισμού (εμβαδόν 
σε m2 ) ανά έργο, γ) ο αριθμός κλινών ανά έργο δ) ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανά έργο 

και ε) η αξία εκτέλεσής τους. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία πρόσθετη σύμβαση εκτός των τριών 

συμβάσεων σε ισχύ, η βαθμολογία θα είναι 100. 
 

 

> Α.2 Τρόπος οργάνωσης, εποπτείας, ελέγχου και διαδικασίες 

 

Ο προσφέρων παρουσιάζει τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών, τη μεθοδολογία 

εκτέλεσης των εργασιών καθώς και κάθε ενέργεια που πρόκειται να εκπονήσει για την αναβάθμιση 

της υπάρχουσας κατάστασης του Ιδρύματος από πλευράς καθαριότητας. Προτείνεται ο τρόπος 

εποπτείας και παρουσιάζεται ο τρόπος ελέγχου της απόδοσης των εργαζομένων και οι διαδικασίες 

που ακολουθεί η εταιρεία για την επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης (πχ υγιεινή και ασφάλεια, τήρηση 

προτύπων κατά ISO). 

 

> Α.3Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

 

Για τη βαθμολόγηση αυτού του κριτηρίου θα ληφθεί υπόψη το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών και θα παρουσιαστούν υποθετικά σενάρια που ενδέχεται να προκύψουν στο ίδρυμα.  Θα 

πρέπει να περιγραφούν οι ενέργειες που ακολουθούνται. Το πληρέστερο σχέδιο ανταποκρινόμενο 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 

Εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε υπηρεσίες καθαριότητας 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή Θεραπευτηρίων κατά την τελευταία 

τριετία 2019, 2018, 2017 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. 

30 % 

Α.2 
Τρόπος οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, της εποπτείας και 
του ελέγχου των εργαζομένων. Διαδικασίες και οδηγίες που 

ακολουθεί η Εταιρεία. 

40 % 

Α.3 Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 5% 

Β.1 

Προτεινόμενος μηχανικός και λοιπός εξοπλισμός, και τα υλικά 
καθαρισμού και - απολύμανσης και τα αναλώσιμα που θα 

χρησιμοποιήσει ο διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση του έργου της 

καθαριότητας. 

15 % 

Β.2 Πλήθος και Προσόντα του προσωπικού της Εταιρείας. 10 % 
 

ΣΥΝΟΛΟ 100 % 
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στις έκτακτες ανάγκες του Ιδρύματος θα λάβει και τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Προσφορά χωρίς 

σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών απορρίπτεται. 

 

>Β.1Προτεινόμενος Εξοπλισμός και Υλικά 

 

Κατατίθενται λίστες εξοπλισμού, υλικών και αναλωσίμων συνοδευόμενες από τα φυλλάδια των 

προϊόντων και τα πιστοποιητικά ποιότητας των προμηθευτών. Οι λίστες θα περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστο τις απαιτήσεις του παραρτήματος τεχνικής προσφοράς σε εξοπλισμό, υλικά και 

αναλώσιμα, ειδάλλως η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες πρέπει να καταθέσουν όλες τις 

εγκρίσεις των προϊόντων (ΕΜΧΠ, ΓΧΚ, ΕΟΦ) ανάλογα την κατηγορία κατάταξης του κάθε υλικού 

(απορρυπαντικό, απολυμαντικό). Μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνει η πληρέστερη πρόταση. 

>Β.2Πλήθος και Προσόντα του προσωπικού της Εταιρείας 

 

Κατατίθεται η ομάδα που θα αναλάβει την εκτέλεση και οργάνωση του έργου, σε σχέση με το 

κριτήριο Α.2. Αξιολογούνται τα προσόντα  και οι γνώσεις των στελεχών της Εταιρείας που θα 

αναλάβουν την εκτέλεση του έργου, μέσω ενυπόγραφων βιογραφικών σημειωμάτων και των 

πτυχίων τους. Επιπλέον, αξιολογείται η εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας. Θα πρέπει να 

κατατεθούν πρόσφατες (τελευταίου έτους) βεβαιώσεις εκπαίδευσης καθαριστών πάνω στο 

αντικείμενο του διαγωνισμού, τουλάχιστον ίσες σε αριθμό με τον απαιτούμενο αριθμό 

εργαζομένων για το σύνολο των εγκαταστάσεων. Προσφορά με βεβαιώσεις εκπαίδευσης λιγότερες 

του απαιτούμενου αριθμού καθαριστών θα απορρίπτεται. Αξιολογείται το αντικείμενο εκπαίδευσης 

και ο αριθμός των εκπαιδευμένων ατόμων. 

1.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα "Κριτήρια Αξιολόγησης", όπως 

αυτά προσδιορίζονται στον παραπάνω πίνακα. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται 

αυτόνομα με 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: -είναι 100 όταν 

καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) απαιτήσεις, -αυξάνεται έως 120 

όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές (απαράβατοι όροι) και λοιπές απαιτήσεις της 

διακήρυξης, ή/και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της 

διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής Προσφοράς (Βτϊ) είναι το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: Βτϊ = (0,30 X Βαθμός 

Α.1) + (0,40 X Βαθμός Α.2) + (0,05 X Βαθμός A.3) + (0,15 X Βαθμός Β.1) + (0,10 X Βαθμός Β.2). 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς θα γίνει με βάση 

τον ακόλουθο τύπο : 

Bi=Pi / Βτϊ 

όπου Bi= η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i 

Βτϊ= η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i 

P = προσφερόμενη ετήσια τιμήτου διαγωνιζόμενου i 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μικρότερο βαθμό Bi 
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Ο υπολογισμός του Biγίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Για την κατάταξη των προσφορών θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – Π.Υ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ- 2021 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΚΚΠ-ΠΚΜ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙ

ΑΙΕΣ ΩΡΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ-

ΣΑΒΒΑΤΟ 

 ΕΤΗΣΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ-

ΣΑΒΒΑΤ0 

ΕΒΔΟΜΑ

ΔΙΑΙΕΣ 

 ΩΡΕΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩ

Ν  

ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΩΡΕΣ  

ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

Π. ΑΑΠ με ΑΘ 

 
405 

 

21.116,70 

 

22 

 

1.147,08 

 

           22.263,78 

π. ΙΑΑ 

 
80 

  4.171,20   5    260,7 4.431,90 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 100   5.214   - -             5.214 

Π.ΧΠ 

ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ

Ν 

953 

49.689,42 78 4.066,92           53.756,34 

Π.ΣΕΡΡΩΝ & ΣΥΔ 

& ΣΙΔΗΡΟΚΣΤΡΟΥ 
192 

9.998 15 782,10 10.780,1 

Π.ΚΙΛΚΙΣ  60 3.128,40 10 521,4          3.649,5 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
15 

     782,10 - - 782,1 

ΣΥΝΟΛΛΑ  1.805 94.112,70 130 6.778,20 100.890,90 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ /ΕΤΟΣ 94.112,70+6.778,2= 
 

100.890,90 

 

ΩΡΕΣ/ΜΗΝΑ 
100.890,90/12 

8.407,58 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ/ΜΗΝΑ (365/12)/7 4,3452 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8.407,58/4,3452 

1.934,91=1.935 

βάσει 

προγράμματος 

ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΡ.ΑΠΑΧΟΛ. 1.935/40 48,375 

Εβδομαδιαίες ώρες: 1.935 / 40 ώρες = 48,375 άτομα πλήρους απασχόλησης (χωρίς τον επόπτη) 

ΑΝΑΛΥΣΗ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   ΠΑΡΟΧΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2021 
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Ετήσιες 

 Ώρες 

Απασχόλησης  

Κόστος 

Εργατοώρας 

Μεικτά  

 

Προσαύξησης 

Κυριακών 

Αργιών  

 

Διάφορα  Ετήσιο Εργατικό Κόστος  

 

94.112,70 7,026€   661.235,83 

6.778,20 - 12,30€  83.371,86 

    744.607,69 

   +Υλικά 15.500,00 

   +Εργολ.  Κερδ  5.839,12 

   Διοκ. Κοστ  15.000,00 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,07% : Υπέρ της Ε Α Α ΔΗ ΣΥ. -& 

Ο,Ο6% ΑΕΠΠ  & 3% χαρτόσημο επί 

κρατήσεων υπέρ της Ε ΑΑΔ ΗΣΥ ΑΕΠΠ.-20% 

Υπερ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου – 8% ΦΕ  

69.053,19 

 

 850.000,00 

ΦΠΑ 24%     204.000,00 

  1.054.000,00€ 

 

 

                           ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Οικονομική Προσφορά 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Στοιχεία άρθρου 68 του Ν.3863/2010 για τη σύμβαση (εντός του υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς) 

για το σύνολο των εγκαταστάσεων 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει 

αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός διορθώνεται 

από την υπηρεσία. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες 

τιμές ή συνολική τιμή απορρίπτονται. 
 

 

 

 

 

 

 

1) Αριθμός των εργαζομένων: 
 

2) Ημέρες και ώρες εργασίας 
 

3) Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ αντίγραφό της στο τέλος): 

 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1.1 Υψος του προϋπολογισμένου ποσού 
(Συνολικά) που αφορά τις πάσης φύσεως 
νόμιμες μικτές αποδοχές των εργαζομένων 

  

1.2 Υψος των ασφαλιστικών εργοδοτικών 
εισφορών (Συνολικά) με βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά 

  

1.3 Διοικητικό κόστος παροχής των 

υπηρεσιών 

  

1.4 Αναλώσιμα 
  

1.5 Εργολαβικό κέρδος 
  

1.6 Νόμιμες Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 
και τρίτων 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

(*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑΑΤΟΜΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
Μικτές  αποδοχές  προσωπικού   
(καθαριστές–στριες) με 
πλήρηαπασχόληση 

    

2.    ΕισφορέςΙΚΑεργοδότου     

3. 
Κόστος   επιδόματος   αδείας    
(περιλαμβανομένων   
καιεισφορώνΙΚΑτουεργοδότη) 

    

4. 

Κόστος δώρων Πάσχα -
Χριστουγέννων 
(περιλαμβανομένωνκαιεισφορώνΙΚΑτο
υ εργοδότη) 

    

5. 

ΕπιπλέονκόστοςΚυριακών-
Αργιών(περιλαμβανομένωνκαιεισφορ
ώνΙΚΑτου εργοδότη) 
8ωρηςαπασχόλησης 

    

6. 

Επιπλέον  κόστος  νυχτερινών   
(περιλαμβανομένων  και 
εισφορώνΙΚΑτουεργοδότη) 8ωρης 
απασχόλησης 

    

7. Κόστοςαντικαταστατώνεργαζομένωνσε 
κανονικήάδεια     

8. 
Κόστος   αναλωσίμων   υλικών (σάκοι    
απορριμμάτων,απορρυπαντικά,κλπ)     

9. 
Κόστος εργαλείων
 καιμηχανημάτωνκαθαρισμού 
(αποσβέσεις,βλάβες,συντήρηση) 

    

10. 

Κόστος διοικητικής υποστήριξης,  

εγγυητικών 

επιστολών,ασφάλειας&υγιεινής(ΜΑΠ

),ΕΛΠΚ, Επόπτης 

    

11. ΛΟΙΠΑ  ΕΞΟΔΑ      

      

12. Εργολαβικό κέρδος    

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟΥΨΟΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥΨΟΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

13.        Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου    

 
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΙΜΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

14.                                        ΣΥΝΟΛΑΚΑΘΑΡΩΝΑΞΙΩΝ (άνευ 
Φ.Π.Α.)    

15. ΣΥΝΟΛΑΑΞΙΩΝ(με Φ.Π.Α.)   

 
• Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους υποψήφιους αναδόχους, σύμφωνα με την κείμενη 

εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα 

αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος και η μέθοδος υπολογισμού - προσδιορισμού αυτής της τιμής. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν 

απαράδεκτη. 

• Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, 

οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα 

ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Εγγυητική Συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για 

το/α τμήμα/τα ...............7 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 

σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως 

και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4 ο.π. υποσ. 3. 
5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007. 
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, 

εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ESPD 

https://espd.eop.bg/espd-web/request/ca/overview 

 

το αρχείο XML θα υπάρχει αναρτημένο στη μορφή του στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 




