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για ύμβαςη παροχόσ υπηρεςιών καθαριότητασ 
 ςτισ κτηριακϋσ εγκαταςτϊςεισ των Τπηρεςιών τησ Δ.Α. 

Κορινθύασ, ότοι:  
Σ.Σ. Κορύνθου, Επιτελεύο, Σ.Α. Κορύνθου, Α.Σ. Αγύων Θεοδώρων, 

Α.Σ. Λουτρακύου, Α.Σ. Νεμϋασ, Α.Σ. Βϋλου Βόχασ, Α.Σ. ικυωνύων, 
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Κρϊτηςησ Αλλοδαπών Κορύνθου 
με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνιςμό μϋςω Ε..Η.Δ.Η..  

με εκτιμώμενη αξύα 104.838,71 Ευρώ χωρύσ ΥΠΑ από 01-01-
2022 ϋωσ 31-12-2022.  

Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το μονομερϋσ δικαύωμα 
ενεργοπούηςησ προαύρεςησ τησ ύμβαςησ, για ϋνα επιπλϋον 

ϋτοσ, ότοι ϋωσ 31-12-2023, με εκτιμώμενη αξύα 104.838,71 Ευρώ 
χωρύσ ΥΠΑ 

υνολικό εκτιμώμενη αξύα 209.677,42 ϊνευ Υ.Π.Α. 
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ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ   

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

 

Επωνυμύα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη ΕΡΜΟΤ 51 

Πόλη ΚΟΡΙΝΘΟ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 201 31 

Φώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 652 

Σηλϋφωνο 2741077246 

Υαξ 2131527806 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο p.kolokouris@astynomia.gr 

Αρμ. για πληροφορύεσ Ανθυπαςτυνόμοσ Κολοκούρησ Παναγιώτησ 

Γενικό Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο  
(URL) 

www.astynomia.gr 

Διεύθυνςη του προφύλ αγοραςτό ςτο 
διαδύκτυο (URL) 

www.astynomia.gr 

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ : 

Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι η Διεύθυνςη Αςτυνομύασ Κορινθύασ και ανόκει ςτην Γενικό Κυβϋρνηςη και 
λειτουργεύ ωσ ειδικόσ φορϋασ 1047-201-1800300. 

Κύρια δραςτηριότητα Α.Α.: 

Η κύρια δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι η Δημόςια Σϊξη & Αςφϊλεια. 
 
τοιχεύα Επικοινωνύασ : 

α) Σα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό 
πρόςβαςη μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ... 

β) Κϊθε εύδουσ επικοινωνύα και ανταλλαγό πληροφοριών πραγματοποιεύται μϋςω τησ διαδικτυακόσ 
πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 

γ) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ από  την ιςτοςελύδα τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ 
www.astynomia.gr και ςτο Γραφεύο Διαχεύριςησ τησ Δ.Α. Κορινθύασ, ςτον κύριο Κολοκούρη 
Παναγιώτη, τηλ. 2741077246, e-mail: p.kolokouris@astynomia.gr . 

δ) H ηλεκτρονικό επικοινωνύα απαιτεύ την χρόςη εργαλεύων και ςυςκευών που δεν εύναι γενικώσ 
διαθϋςιμα. Η απεριόριςτη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν πρόςβαςη ςτα εν λόγω εργαλεύα και 
ςυςκευϋσ εύναι δυνατό ςτην διεύθυνςη (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ : 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ν. 4412/16, ωσ ιςχφει και με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μζςω 
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Συςτιματοσ, κατόπιν ςυντετμθμζνθσ προκεςμίασ 
τουλάχιςτον τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία 
Επίςθμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 27 
παρ. 4 και 36 του Ν.4412/2016, ωσ ιςχφει. 

Φρηματοδότηςη τησ ύμβαςησ : 
Η δαπϊνη για την εν λόγω ύμβαςη βαρύνει τον Λογαριαςμό (Α.Λ.Ε.) 2420204001 του τακτικού 
προώπολογιςμού εξόδων του Υορϋα 1047, Ειδικού Υορϋα 201-1800300 «Διεύθυνςη Αςτυνομύασ 

mailto:p.kolokouris@astynomia.gr
http://www.astynomia.gr/
http://www.astynomia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
mailto:p.kolokouris@astynomia.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Κορινθύασ», ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7488/21/644125 από 31/03/2021 Απόφαςη ανϊληψησ 
πολυετούσ υποχρϋωςησ για τα οικονομικϊ ϋτη 2022/2023 (ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΗ: 21REQ008364401).   

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ 

1.3.1  Αντικεύμενο διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ύναψη ςύμβαςησ για  την παροχό υπηρεςιών καθαριότητασ ςτισ 
κτηριακϋσ εγκαταςτϊςεισ των Τπηρεςιών αρμοδιότητασ τησ Δ.Α. 
Κορινθύασ, που ςτερούνται προςωπικού καθαριότητασ, για το χρονικό 
διϊςτημα από την επομϋνη τησ υπογραφόσ τησ ύμβαςησ, μϋχρι και την 
31-12-2022, με εκτιμώμενη ημερομηνύα ϋναρξησ τησ ύμβαςησ την 01-
01-2022.  

Η υποβολό προςφορϊσ τεκμαύρει την εκ μϋρουσ του προςφϋροντοσ 
πλόρη γνώςη τησ διαμόρφωςησ και κατϊςταςησ των ωσ ϊνω κτιρύων .  

Αναλυτικό περιγραφό του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου, οι υπό 
ανϊθεςη υπηρεςύεσ καθαριςμού, τα ωρϊρια, τα υλικϊ καθαριςμού και 
λοιπϋσ ειδικϋσ απαιτόςεισ, περιλαμβϊνονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ, το οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο ςτοιχεύο τησ παρούςασ 
πρόςκληςησ.»   

ΚΨΔΙΚΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΤ ΔΗΜΟΙΨΝ 

ΤΜΒΑΕΨΝ (CPV) 
90910000-9 (Τπηρεςύεσ Καθαριςμού) 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΣΑΙ 

Διεύθυνςη Αςτυνομύασ Κορινθύασ, ότοι:  

Σ.Σ. Κορύνθου, Επιτελεύο, Σ.Α. Κορύνθου, Α.Σ. Αγύων Θεοδώρων, Α.Σ. 
Λουτρακύου, Α.Σ. Νεμϋασ, Α.Σ. Βϋλου Βόχασ, Α.Σ. ικυωνύων, Α.Σ. 
Ξυλοκϊςτρου Ευρωςτύνησ και Προαναχωρηςιακό Κϋντρο Κρϊτηςησ 
Αλλοδαπών Κορύνθου. 

ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

 

Η διϊρκεια τησ ύμβαςησ ορύζεται το χρονικό διϊςτημα από 1-1-2022 
ϋωσ και 31-12-2022. 

 

ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να παρατεύνει, μονομερώσ, με 
ςχετικό τησ δόλωςη (Απόφαςη), την αρχικό ύμβαςη (πριν την λόξη 
αυτόσ), για ϋνα επιπλϋον ϋτοσ, ότοι,  ϋωσ 31-12-2023 (καταληκτικό 
ημερομηνύα) που θα αφορϊ ςε παροχό υπηρεςιών όμοιων, υπό τουσ 
ύδιουσ όρουσ, που αναφϋρονται ςτην αρχικό ύμβαςη. 

Η ενεργοπούηςη του δικαιώματοσ προαύρεςησ εναπόκειται αποκλειςτικϊ 
ςτη βούληςη τησ Αρχόσ. ε καμύα περύπτωςη δεν εγεύρει αξύωςη του 
Αναδόχου τησ ύμβαςησ για παρϊταςη τησ αρχικόσ ετόςιασ διϊρκειασ 
τησ [ϋωσ 31-12-2022]. 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 6 Ν.4412/2016 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ ύμβαςησ [για το ϋτοσ 2022] ανϋρχεται ςτο ποςό 
των 130.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. 24% (προώπολογιςμόσ 
χωρύσ Υ.Π.Α.: 104.838,71€, Υ.Π.Α. 24%: 25.161,29€). 

Εφόςον ενεργοποιηθεύ από την Αρχό το δικαύωμα προαύρεςησ (ότοι 
παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ϋωσ ϋνα επιπλϋον ϋτοσ [ για το ϋτοσ 2023], 
τότε η εκτιμώμενη αξύα για το χρονικό διϊςτημα τησ παρϊταςησ 
ανϋρχεται ςτο ποςό των 130.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. 24% 
(προώπολογιςμόσ χωρύσ Υ.Π.Α.: 104.838,71€, Υ.Π.Α. 24%: 25.161,29€). 

Διευκρινύζεται ότι η προαναφερόμενη παρϊταςη τησ ύμβαςησ δεν 
περιλαμβϊνει ρότρα αναθεώρηςησ τησ τιμόσ. 
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Υ.Π.Α. (24%) #25.161,29#€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ 

Βαρύνει τον Λογαριαςμό (Α.Λ.Ε.) 2420204001 του τακτικού 
προώπολογιςμού εξόδων του Υορϋα 1047, Ειδικού Υορϋα 201- 1800300 
«Διεύθυνςη Αςτυνομύασ Κορινθύασ», ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
7488/21/644125 από 31/03/2021 Απόφαςη ανϊληψησ πολυετούσ 
υποχρϋωςησ για τα οικονομικϊ ϋτη 2022/2023 (ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΗ: 
21REQ008364401). 

ΤΝΟΛΟ ΙΦΤΟΤΨΝ 
ΚΡΑΣΗΕΨΝ  

ΕΠΙ % 

5,72596% 

Ανϊλυςη: 

 2,72% υπϋρ Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. / Σ.Α.Α., η οπούα επιβαρύνεται με 
χαρτόςημο  2% & επ’ αυτού 20% ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ. 

 2,72% υπϋρ Μ.Σ.., η οπούα επιβαρύνεται με χαρτόςημο 2% & επ’ 
αυτού 20% ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ. 

 0,07% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, 
η οπούα επιβαρύνεται με χαρτόςημο 3% & επ’ αυτού 20% ειςφορϊ 
υπϋρ ΟΓΑ. 

 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, η 
οπούα επιβαρύνεται με χαρτόςημο 3% & επ’ αυτού 20% ειςφορϊ 
υπϋρ ΟΓΑ. 

 0,02% υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, η 
οπούα επιβαρύνεται με χαρτόςημο 3% & επ’ αυτού 20% ειςφορϊ 
υπϋρ ΟΓΑ. Επιςημαύνεται ότι, η κρϊτηςη υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και 
ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, θα τεθεύ ςε ιςχύ όταν εκδοθεύ η Κοινό 
Τπουργικό Απόφαςη, με την οπούα θα ρυθμύζονται ο τρόποσ, ο 
χρόνοσ και η διαδικαςύα κρατόςεων. 

 

Οι παραπάνω κρατιςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο. 

 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΥΟΡΟΤ 
ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

Κατϊ την πληρωμό θα παρακρατεύται ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 
του Ν. 4172/2013, ωσ ιςχύει, φόροσ ειςοδόματοσ, ότοι 8% επύ τησ 
καθαρόσ αξύασ των τιμολογύων αφαιρουμϋνων των ανωτϋρω 
κρατόςεων, ο οπούο βαρύνει τον ανϊδοχο. 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Όπωσ προβλϋπεται ανϊ εύδοσ ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ 
Διακόρυξησ, με τύτλο «Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ-Απαιτόςεισ». 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Όπωσ προβλϋπεται ανϊ εύδοσ ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ 
Διακόρυξησ, με τύτλο «Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ-Απαιτόςεισ». 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Όπωσ προβλϋπεται ανϊ εύδοσ ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ 
Διακόρυξησ, με τύτλο «Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ-Απαιτόςεισ». 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από 
οικονομικόσ απόψεωσ προςφορϊσ, αποκλειςτικϊ βϊςει τησ τιμόσ. 

 

Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να διακόψει μονομερώσ τη ύμβαςη ό να την τροποποιόςει 
αφαιρώντασ ό επανεντϊςςοντασ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, όταν προκύψουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ ό 
εϊν εξαςφαλύςει τισ προώποθϋςεισ κϊλυψησ των αναγκών καθαριότητασ με δικϊ τησ μϋςα ό εϊν οι 
ανϊγκεσ τησ ςε προςωπικό αντύςτοιχο των προσ παροχό υπηρεςιών καλυφθούν από προςλόψεισ ό 
από ϊλλο δημόςιο φορϋα ό εφόςον παύςει η λειτουργύα τησ Τπηρεςύασ, χωρύσ καμύα περαιτϋρω 
αποζημύωςη του Αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διϊςτημα τησ ςυμβατικόσ περιόδου παροχόσ 
υπηρεςιών. 
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Η προςφορϊ που θα υποβληθεύ, θα καλύπτει, με ποινό ακυρότητασ, το ςύνολο των εγκαταςτϊςεων, 
όπωσ αυτϋσ αναλυτικϊ αναφϋρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι΄ τησ παρούςασ διακόρυξησ, ϊλλωσ οι 
προςφορϋσ θα απορρύπτονται, ωσ απαρϊδεκτεσ. 

Συχόν αποκλύςεισ (επουςιώδεισ) των πραγματικών εμβαδών από τισ προςδιοριςθεύςεσ τιμϋσ, δεν 
ςυνεπϊγεται επαύξηςη του αντικειμϋνου τησ εργολαβύασ και ςυνεπώσ ούτε τησ παρεχόμενησ αμοιβόσ. 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  

Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ διϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ΄ 
εξουςιοδότηςη αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, ωσ ιςχύουν και ιδύωσ : 

1. Σισ διατϊξεισ : 

- του Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοπούηςη και αναμόρφωςη του ρυθμιςτικού πλαιςύου 
των δημοςύων ςυμβϊςεων, ειδικότερεσ ρυθμύςεισ προμηθειών ςτουσ τομεύσ τησ ϊμυνασ και τησ 
αςφϊλειασ και ϊλλεσ διατϊξεισ για την ανϊπτυξη, τισ υποδομϋσ και την υγεύα»,  

- Σου Ν. 1481/1984 «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ» (Α΄-152), ωσ ιςχύει.  
- Σων ϊρθρων 8 και επόμενων του Ν. 1599/1986 «χϋςεισ κρϊτουσ - πολύτη, καθιϋρωςη νϋου τύπου 

δελτύου ταυτότητασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄-75), ωσ ιςχύει. 
- Σου ϊρθρου 6 «Κατανομό πόρων ςτα Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα του προςωπικού τησ Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ» του Ν. 2452/1996 «Ρύθμιςη θεμϊτων προςφύγων κατϊ τροποπούηςη των διατϊξεων 
του Ν. 1975/1991 και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄ 283), ωσ ιςχύει. 

- Σου Ν. 2690/1999 «Κύρωςη Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄-45), ωσ ιςχύει. 
- Σου Ν. 2800/2000 «Αναδιϊρθρωςη Τπηρεςιών Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ, ςύςταςη Αρχηγεύου 

Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄-41), ωσ ιςχύει. 
- Σου Ν. 2859/2000 «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ» (Α΄-248), ωσ ιςχύει. 
- Σου ϊρθρου 19 του Ν. 3193/2003 «Κανόνεσ τιμολόγηςησ, ρυθμύςεισ Υ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεςιών 

και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄-266), ωσ ιςχύει. 
- Σων ϊρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα τησ Νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα Κυβερνητικϊ 

όργανα», που κυρώθηκε με το ϊρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98), ωσ ιςχύει. 
- Σου Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄-112), ωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

- Σου Ν. 4013/2011 «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων - Αντικατϊςταςη του ϋκτου κεφαλαύου του Ν. 3588/ 
2007 (πτωχευτικόσ κώδικασ) - Προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄-204), 
ωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

- Σου Ν. 4152/2013 «Επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
(Α΄-107). 

- Σου ϊρθρου 5 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό ύςτημα Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων και ϊλλεσ 
διατϊξεισ» (Α’ 120), ωσ ιςχύει. 

- Σου Ν. 4172/2013 «Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του Ν. 4046/2012, του Ν. 
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄-167), ωσ ιςχύει. 

- Σου Ν. 4249/2014 «Αναδιοργϊνωςη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, του Πυροςβεςτικού ώματοσ και τησ 
Γενικόσ Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ, αναβϊθμιςη Τπηρεςιών του Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ 
και Προςταςύασ του Πολύτη και ρύθμιςη λοιπών θεμϊτων αρμοδιότητασ του Τπουργεύου Δημόςιασ 
Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄-73), ωσ ιςχύει. 

- Σων ϊρθρων 1 και 2 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ 
Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα- Σροποπούηςη Διατϊξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄- 161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α΄-74) ωσ ιςχύει. 

- Σου Ν. 4254/2014 «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ 
του Ν.  4046/2012 και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄- 85) ωσ ιςχύει. 

- Σου Ν. 4270/2014 «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 
2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α-143), ωσ ιςχύει. 

- Σου Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ -147), ωσ ιςχύει. 
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- Σου Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικόσ Κώδικασ, Διοικητικό Δικαιοςύνη, Σϋλη - Παρϊβολα, Οικειοθελόσ 
αποκϊλυψη φορολογητϋασ ύλησ παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ, Σροποποιόςεισ του Ν. 
4270/2014 και λοιπϋσ διατϊξεισ.» (Α΄-240). 

- Σου Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα (ΕΕ) 016/943 του 
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 8ησ Ιουνύου 2016 ςχετικϊ με την προςταςύα τησ 
τεχνογνωςύασ και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν ϋχουν αποκαλυφθεύ (εμπορικό 
απόρρητο) από την παρϊνομη απόκτηςη, χρόςη και αποκϊλυψό τουσ (EEL 157 τησ 15.6.2016) – 
Μϋτρα για την επιτϊχυνςη του ϋργου του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και ϊλλεσ 
διατϊξεισ». (Α’ – 52). 

- Σου Π.Δ. 215/2007 «ύςταςη Γενικών Γραμματειών ςτο Τπουργεύο Εςωτερικών και ςτο Τπουργεύο 
Εμπορικόσ Ναυτιλύασ, Αιγαύου και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ» (Α΄-241), ωσ ιςχύει. 

- Σου Π.Δ. 184/2009 «ύςταςη Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη και καθοριςμόσ των 
αρμοδιοτότων» (Α΄-213), ωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

- Σου Π.Δ. 178/2014 «Οργϊνωςη Τπηρεςιών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ» (Α΄-281), ωσ ιςχύει. 
- Σου Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα» 

(Α΄-34), ωσ ιςχύει. 
- Σου Π.Δ. 80/2016 «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ» (Α΄ - 145), ωσ ιςχύει. 
- Σου Π.Δ. 131/2016 «ύςταςη Διεύθυνςησ Ελϋγχου, Εκκαθϊριςησ και Πληρωμόσ Δαπανών ςτη Γενικό 

Διεύθυνςη Οικονομικών και Επιτελικού χεδιαςμού του Τπουργεύου Εςωτερικών (πρώην Τπουργεύο 
Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη) – Μεταβολό αρμοδιοτότων και κατϊργηςη οργανικόσ 
μονϊδασ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Οικονομικών και Επιτελικού χεδιαςμού» (A΄-235), ωσ ιςχύει. 

- Σου Π.Δ. 21/2017 «Ίδρυςη Διευθύνςεων Προμηθειών και Ιςτορύασ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και 
Τπηρεςύασ Μη τελεχωμϋνων Αεροςκαφών - Σροποπούηςη Π.Δ/των 178/2014, 14/2001 και 
584/198.» (Α΄-35). 

- Σου Π.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ 
Προδικαςτικών Προςφυγών» (Α΄-64), ωσ ιςχύει. 

- Σου Π.Δ. 86/2018 «Αναςύςταςη του Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη και 
μετονομαςύα ςε Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη» (Α΄-159 / 29-8-2018), 

- Σου Π.Δ. 81/2019 «ύςταςη, ςυγχώνευςη, μετονομαςύα και κατϊργηςη Τπουργεύων και καθοριςμόσ 
των αρμοδιοτότων τουσ Μεταφορϊ υπηρεςιών και αρμοδιοτότων μεταξύ Τπουργεύων.» (Α’119). 

- Σου Π.Δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροϋδρου τησ Κυβϋρνηςησ, Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών 
και Τφυπουργών» (Α’-121). 

- Σου Π.Δ. 29/2021 «Σροποπούηςη διατϊξεων των Π.Δ. 178/2014 «Οργϊνωςη Τπηρεςιών Ελληνικόσ 
Αςτυνομύασ» (Α’-281) και 7/2017 «Αναδιϊταξη – αναδιοργϊνωςη, ςύςταςη και λειτουργύα 
περιφερειακών υπηρεςιών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ (Α’ 14)» (Α’-74) 

 
2. Σισ αποφϊςεισ: 

- Τπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-09-2002 του Τπουργού Εςωτερικών, Δημόςιασ Διούκηςησ και 
Αποκϋντρωςησ «Καθοριςμόσ του τύπου και του περιεχομϋνου τησ υπεύθυνησ δόλωςησ του ϊρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (ΥΕΚ 75)» (Β΄-1276), ωσ ιςχύει. 

- Τπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 τησ Τπουργού Εργαςύασ και Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 
«Κατηγοριοπούηςη παραβϊςεων και καθοριςμόσ ύψουσ προςτύμων που επιβϊλλονται από τουσ 
Επιθεωρητϋσ Εργαςύασ του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ (ΕΠΕ)» (Β΄-266), ωσ ιςχύει. 

- Τπ’ αριθ. 1191 από 14-3-2017 των Τπουργών Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ & Ανθρωπύνων 
Δικαιωμϊτων - Οικονομικών «Καθοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμού τησ διαδικαςύασ 
παρακρϊτηςησ και απόδοςησ τησ κρϊτηςησ 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 
Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παραγρϊφου 3, του 
ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)» (Β΄-969), ωσ ιςχύει.   

- Τπ’ αριθ. 56902/215 από 19-5-2017 του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Σεχνικϋσ 
λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων 
υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (Β΄-1924), ωσ ιςχύει. 

- Τπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Ρύθμιςη ειδικότερων 
θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόςιων υμβϊςεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ..) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» (Β΄-1781), ωσ ιςχύει. 

- Τπ’ αριθ. 80 από 18-7-2019 του Πρωθυπουργού και του Τπουργού Προςταςύασ του Πολύτη 
«Ανϊθεςη αρμοδιοτότων ςτον Τφυπουργό Προςταςύασ του Πολύτη, Ελευθϋριο Οικονόμου» (Β΄-3058). 
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- Τπ’ αριθ. ΓΔΟΕ/1/679 από 06-8-2019 του Πρωθυπουργού και του Τπουργού Προςταςύασ του 
Πολύτη «Διοριςμόσ Γενικού Γραμματϋα Δημόςιασ Σϊξησ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη» 
(Τ.Ο.Δ.Δ. – 545). 

- Σην υπ’ αρ. Τ2 από 09/07/2019 Απόφαςη κ. Πρωθυπουργού "ύςταςη θϋςεων Αναπληρωτό 
Τπουργού και Τφυπουργών» (Β. 2901). 

- Σου Εκτελεςτικού Καν (Ε.Ε.) τησ Επιτροπόσ τησ 5ησ Ιανουαρύου 2016 (EE L3/06-01-2016) για την 
καθιϋρωςη του τυποποιημϋνου εντύπου για το Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο Προμόθειασ 

- την υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε../4/28-θ’ από 19-12-2016 απόφαςη (Β.4130) 

- Οι υπ’ αριθ. 8045/8/1 και 8045/8/1-α’ από 30-03-2020 Αποφϊςεισ «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων 
Τπουργού και Τφυπουργού Προςταςύασ του Πολύτη επύ θεμϊτων Ελληνικόσ Αςτυνομύασ ςε 
υφιςτϊμενα υπηρεςιακϊ όργανα, οι Τπηρεςύεσ των οπούων λειτουργούν ωσ Ειδικού Υορεύσ» και 
«Λειτουργύα Ειδικών Υορϋων του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη» αντύςτοιχα του Τπουργού 
και Τφυπουργού Προςταςύασ του Πολύτη , ( ΥΕΚ Β΄-1206/07-04-2020). 

- Τπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε../1/2/485 από 03-4-2020 των Τπουργού και Τφυπουργού  Προςταςύασ του 
Πολύτη «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων Τπουργού και Τφυπουργού Προςταςύασ του Πολύτη επύ θεμϊτων 
Ελληνικόσ Αςτυνομύασ ςε υφιςτϊμενα υπηρεςιακϊ όργανα» (Β’-1362) 

 
 
3.  Σα ϋγγραφα: 

- Σο υπ’ αρύθμ. 7488/21/635950 από 30-03-2021 πρωτογενϋσ αύτημα τησ Δ.Α. Κορινθύασ (ΑΔΑΜ: 
21REQ008355725) 

- Η υπ’ αρύθμ. 7488/21/644125 από 31/03/2021 Απόφαςη ανϊληψησ πολυετούσ υποχρϋωςησ για 
τα οικονομικϊ ϋτη 2022/2023 (ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΗ: 21REQ008364401, ΑΔΑ: ΧΚΘΘ46ΜΣΛΒ-Ν06) 

- Η υπ’ αρύθμ. 8045/7488/2-β από 14/07/2021 Απόφαςη υγκρότηςησ Επιτροπών τησ Δ.Α. 
Κορινθύασ. 

- Η υπ’ αριθ. 8045/7488/2-γ από 23/08/2021 Περύληψη Διακόρυξησ με Α.Δ.Α.: Ψ8ΝΤ46ΜΣΛΒ-ΖΨ6 
και Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009098284. 
 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού  

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ 

ΠΤΛΗ ΣΟΤ Ε..Η.ΔΗ.. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Διαδικτυακό πύλη: 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε..Η.ΔΗ.. 
23-08-2021 

27-09-2021 
& ΩΡΑ : 10:00΄ 

 
Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ προςκομύζεται ςε ϋντυπη μορφό (πρωτότυπο) ϋωσ την ημϋρα και 
ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών με ευθύνη του οικονομικού φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό (με 
διαβιβαςτικό ςτο οπούο θα αναγρϊφονται αναλυτικϊ τα προςκομιζόμενα, κατϊ περύπτωςη 
απαιτούμενα δικαιολογητικϊ εντόσ ςφραγιςμϋνου φϊκελου), ςτο Γραφεύο Διαχεύριςησ τησ Διεύθυνςησ 
Αςτυνομύασ Κορινθύασ που εύναι αρμόδια για τη διενϋργεια του διαγωνιςμού. 

1.6 Δημοςιότητα 

Α. Δημοςύευςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 

Προκόρυξη τησ παρούςασ ςύμβαςησ απεςτϊλη με ηλεκτρονικϊ μϋςα για δημοςύευςη την 19-08-2021 
ςτην Τπηρεςύα Εκδόςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.  

Β. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο  

Η περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων 
υμβϊςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) την 23-08-2021 και το πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) την 23-08-
2021. 

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρεύται ακόμη και ςτη διαδικτυακό πύλη του 
Ε..Η.ΔΗ..: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η ςχετικό ηλεκτρονικό διαδικαςύα ςύναψησ 
ςύμβαςησ ςτην πλατφόρμα Ε..Η.ΔΗ..  ϋλαβε υςτημικό Αύξοντα Αριθμό: 136726. 

Η προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ 
παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) την 23-08-2021. 

Η Διακόρυξη καταχωρεύται ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτη διεύθυνςη 
(URL) : www.astynomia.gr ςτην διαδρομό : Οδηγόσ του Πολίτη -> Προκηρύξεισ/Διαγωνιςμοί -> 
2021. 

Η Διακόρυξη θα αποςταλεύ ςε ψηφιακό μορφό, μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου 
(info@korinthiacc.gr) ςτο Επιμελητόριο Κορινθύασ. 

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται ότι : 

α) Σηρούν και θα εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν,  τισ 
υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ 
και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, 
ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι 
οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει. Η 
τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την 
εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν 
εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

β) Δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν.  

γ) Λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των πληροφοριών που 
ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 

Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ των ανωτζρω παραγράφων ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4, εδ. κ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ωσ ιςχφει, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Ειδικά, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 73 παρ 2 περ. γ Ν.4412/16 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1  Ϊγγραφα τησ ύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ εύναι τα ακόλουθα: 
 η προκόρυξη ύμβαςησ  , όπωσ αυτό ϋχει δημοςιευτεύ ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοςύων υμβϊςεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η..) 
 το  Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ [Ε.Ε.Ε..]  
 Η παρούςα διακόρυξη και τα παραρτόματϊ τησ. 
 οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ 

διαδικαςύασ, ιδύωσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 
 το ςυμφωνητικό (Τπόδειγμα ςτο Παρϊρτημα IΦ) 

Σα ϋγγραφα με βϊςη τα οπούα θα γύνει η ανϊθεςη ό/και η εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, ςε περύπτωςη 
αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, ϋχουν την κϊτωθι ςειρϊ ιςχύοσ: 

1. Σο υμφωνητικό  
2. Η διακόρυξη και τα παραρτόματϊ τησ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.astynomia.gr/
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3. Συχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την 
Αρχό  ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ 

4. Η τεχνικό και οικονομικό προςφορϊ του αναδόχου 

2.1.2  Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

Όλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ύμβαςησ, καθώσ 
και όλεσ οι ανταλλαγϋσ πληροφοριών, ιδύωσ η ηλεκτρονικό υποβολό τουσ, εκτελούνται με τη χρόςη τησ 
πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..), η οπούα 
εύναι προςβϊςιμη μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ,  το αργότερο δϋκα (10) 
ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών και απαντώνται αντύςτοιχα ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμού μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr, του 
Ε..Η.ΔΗ.. και φϋρουν ψηφιακό υπογραφό, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 
2.4.2.1. Ψσ εκ τούτου αιτόματα παροχόσ ςυμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινύςεων  
υποβϊλλονται μόνο από εγγεγραμμϋνουσ  ςτο ςύςτημα οικονομικούσ φορεύσ, δηλαδό από εκεύνουσ 
που διαθϋτουν ςχετικϊ διαπιςτευτόρια που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ (όνομα χρόςτη και κωδικό 
πρόςβαςησ) κατόπιν αιτόςεώσ τουσ. Σα αιτόματα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από επιςυναπτόμενο 
ηλεκτρονικό αρχεύο .pdf με το κεύμενο των ερωτημϊτων, το οπούο πρϋπει να εύναι ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνο. 

Σα εν λόγω αιτόματα, εφόςον ϋχουν υποβληθεύ εγκαύρωσ και προςηκόντωσ, θα απαντώνται, το 
αργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ, που ϋχει οριςτεύ για την παραλαβό των 
προςφορών. Αιτόματα παροχόσ πληροφοριών που υποβϊλλονται εκτόσ των ανωτϋρω προθεςμιών ό 
με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο δεν θα εξετϊζονται. 

Ουδεύσ υποψόφιοσ μπορεύ να επικαλεςτεύ, ςε οποιαδόποτε περύπτωςη, προφορικϋσ απαντόςεισ – 
πληροφορύεσ εκ μϋρουσ τησ Τπηρεςύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού ό ϊλλησ Τπηρεςύασ του 
Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, ούτωσ ώςτε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των αναγκαύων 
πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

α) Όταν, για οποιονδόποτε λόγο, πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν από τον οικονομικό 
φορϋα ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν από την προθεςμύα που 
ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών. 

β) Όταν τα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιότητα των πληροφοριών ό των αλλαγών. 

Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την προετοιμαςύα 
κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών. 

2.1.4  Γλώςςα 

Σα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Συχόν ενςτϊςεισ ό προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα 
και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ 
εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. 

Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα -εταιρικϊ ό μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα χωρύσ να ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ 
ςτην ελληνικό γλώςςα.  
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Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη 
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ 
εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ, 
τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα 
επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από 
πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. 

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την Αναθϋτουςα Αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

 

2.1.5 Εγγυόςεισ 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των παραγρϊφων 2.2.2 και 4.1 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό 
χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ 
παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ 
ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ .Δ.. και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό 
να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό 
του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ 
χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ 
τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό 
φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων από ϋναν ό περιςςότερουσ 
εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) 
το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του 
οικονομικού φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται 
όλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ και ββ) 
ότι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ 
χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ Διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του 
διαγωνιςμού, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ 
από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) 
ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται και ια) ςτην 
περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 
ύμβαςησ.  

Τποδεύγματα εγγυητικών επιςτολών επιςυνϊπτονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ύμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 
πρόςωπα και ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα 
ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη υμφωνύα για τη ςύναψη Δημοςιών υμβϊςεων 
(.Δ..), ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 
και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 
υμφωνύασ, καθώσ και  
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δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. 

2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν 
απαιτεύται να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Ψςτόςο, η 
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να απαιτόςει από τισ ενώςεισ οικονομικών φορϋων να περιβληθούν 
ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό, εφόςον τουσ ανατεθεύ η ςύμβαςη, ςτο μϋτρο που η περιβολό οριςμϋνησ 
νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη τησ 
ευθύνονται ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον. ε περύπτωςη ανϊθεςησ 
τησ ςύμβαςησ ςτην ϋνωςη, η ευθύνη αυτό εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. 
Επιςημαύνεται ότι ςτην προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 
ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ 
Ϊνωςησ/Κοινοπραξύασ καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. Συχόν υφιςτϊμενεσ μεταξύ τουσ 
ςυμφωνύεσ, περύ κατανομόσ των ευθυνών τουσ, ϋχουν ιςχύ μόνον ςτισ εςωτερικϋσ τουσ ςχϋςεισ και ςε 
καμύα περύπτωςη δεν δύνανται να προβληθούν ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ωσ λόγοσ απαλλαγόσ 
του ενόσ μϋλουσ από τισ ευθύνεσ και τισ υποχρεώςεισ του ϊλλου ό των ϊλλων μελών για την 
ολοκλόρωςη τησ ύμβαςησ. 

Υυςικό ό νομικό πρόςωπο που ςυμμετϋχει αυτόνομα ό με ϊλλα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ςτο 
διαγωνιςμό, δεν μπορεύ επύ ποινό αποκλειςμού να μετϋχει ςε περιςςότερεσ από μύα προςφορϋσ. 

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  

2.2.2.1. Για την ϋγκυρη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ύμβαςησ, κατατύθεται 
από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ (προςφϋροντεσ), εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, 
χρηματικού ποςού  2.096,77€ (μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ προαύρεςησ).  

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να περιλαμβϊνει και τον 
όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην 
ϋνωςη. 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου 
ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 2.4.5 τησ παρούςασ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η 
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, 
πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

2.2.2.2. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ καλόσ 
εκτϋλεςησ. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει. 

2.2.2.3. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη 
διϊρκεια ιςχύοσ αυτόσ, παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 
2.2.3 ϋωσ 2.2.8, δεν προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπόμενα από την παρούςα δικαιολογητικϊ ό από 
τα προςκομιςθϋντα δικαιολογητικϊ δεν αποδεικνύεται η μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ό 
η πλόρωςη μύασ ό περιςςοτϋρων από τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ (αρ. 103 παρ. 
5) ό δεν προςϋλθει εγκαύρωσ για υπογραφό τησ ύμβαςησ καθώσ και ςτην περύπτωςη που ο 
προςωρινόσ ανϊδοχοσ δεν τηρεύ τισ υποχρεώςεισ τησ παραγρϊφου 1 εδ. β΄ του ϊρθρου 130 του Ν. 
4412/2016, ωσ ιςχύει. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού 

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ύμβαςησ (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (εϊν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό 
νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (εϊν πρόκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ :  
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α) υμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του 
οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην 
οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 
195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ 
ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη 
νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,  

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε 
με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου 
τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό 
ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 
αυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και 
τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε 
ςτην εθνικό νομοθεςύα με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, 
καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε 
τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου 
του ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ 
ςτουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτον 
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

τισ περιπτώςεισ υνεταιριςμών, η υποχρϋωςη του προηγουμϋνου εδαφύου αφορϊ ςτα μϋλη του 
Διοικητικού υμβουλύου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων εδαφύων 
αφορϊ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη 
απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη 
απόφαςη.  

2.2.3.2. τισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ : 

α) Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ  ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων 
ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό 
απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύα ό / και   
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β) όταν η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει 
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ. 

Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι 
υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο 
και την επικουρικό αςφϊλιςη.  

Δεν αποκλεύεται ο οικονομικόσ φορϋασ, όταν οι υποχρεώςεισ των περ. α και β δεν ϋχουν καταςτεύ 
ληξιπρόθεςμεσ ό εφόςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό ςτο μϋτρο που τηρεύ τουσ 
όρουσ του δεςμευτικού διακανονιςμού. την περύπτωςη αυτό, ο οικονομικόσ φορϋασ δεν υποχρεούται 
να απαντόςει καταφατικϊ ςτο ςχετικό ερώτημα του Ε.Ε.Ε.. με το οπούο ερωτϊται εϊν ο οικονομικόσ 
φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ ό, κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε 
καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ. 

 

2.2.3.3. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ύμβαςησ,  
οικονομικόσ φορϋασ που βρύςκεται ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:  

(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περύ αρχών που εφαρμόζονται ςτισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων. Η 
αθϋτηςη τησ υποχρϋωςησ τησ παραγρ. 2 ςυνιςτϊ ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα του οικονομικού 
φορϋα κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. θ΄τησ παραγρ.4 του αρθρ.73 του Ν.4412/2016, κατϊ τα ειδικότερα 
ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ και ιδύωσ εϊν ςε βϊροσ του ϋχουν επιβληθεύ, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) 
ετών πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ τησ προςφορϊσ, τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ 
προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ 
τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη 
2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι 
οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ, από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ ό δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ 
προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ 
τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από 
δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.]  

Επιπλϋον, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα θεωρεύται και αα) εϊν ϋχει κηρυχθεύ ϋκπτωτοσ, κατ` 
εφαρμογό τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 68 του ν. 3863/2010 μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα τριών (3) 
ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό ββ) εϊν ςε βϊροσ 
του ϋχει επιβληθεύ η κύρωςη τησ προςωρινόσ διακοπόσ τησ λειτουργύασ ςυγκεκριμϋνησ παραγωγικόσ 
διαδικαςύασ ό τμόματοσ ό τμημϊτων ό του ςυνόλου τησ επιχεύρηςησ ό εκμετϊλλευςησ κατ` εφαρμογό 
τησ παρ. 1Β του ϊρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα τριών (3) ετών πριν 
από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ τησ προςφορϊσ] 

(β) εϊν τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό  
αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό ϋχει υπαχθεύ 
ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ και δεν τηρεύ τουσ όρουσ αυτόσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη 
κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η 
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των 
καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό, υπό την προώπόθεςη ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και 
τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ. 

(γ) εϊν, με την επιφύλαξη τησ παραγρϊφου 3β του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011 περύ ποινικών 
κυρώςεων και ϊλλων διοικητικών ςυνεπειών, υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο 
ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη 
ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 
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(δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό του οικονομικού 
φορϋα κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτο 
ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ μϋςα, 

(ςτ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ 
απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με αναθϋτοντα 

φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα τησ 
προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ, 

(ζ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ εκ προθϋςεωσ ςοβαρών απατηλών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την 
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό τησ παραγρϊφου 2.2.7.2 τησ 
παρούςασ, 

(η) εϊν επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο 
πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικϋσ 
πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, 
την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητϊ του . 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (θ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με 
αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη από την ημερομηνύα ϋκδοςησ πρϊξησ 
που βεβαιώνει το ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό 
παραλεύψεών του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ.  

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 2.2.3.1 2.2.3.2. περ. γ και 2.2.3.3 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να 
αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού (αυτoκϊθαρςη). Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ 
οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ 
του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον 
οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, 
ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απόφαςη, ςε εθνικό επύπεδο, από τη ςυμμετοχό ςε 
διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω 
δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη. 

2.2.3.6. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, ωσ ιςχύει. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 
74 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την 
παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ τησ ύμβαςησ. 

 

Κριτόρια Επιλογόσ 

2.2.4 Καταλληλότητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ  

Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ύμβαςησ απαιτεύται 
να αςκούν εμπορικό ό βιομηχανικό ό βιοτεχνικό δραςτηριότητα ςυναφό με το ςυμβατικό αντικεύμενο. 
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται 
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να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται ςτο κρϊτοσ 
εγκατϊςταςόσ τουσ ό να ικανοποιούν οποιαδόποτε ϊλλη απαύτηςη ορύζεται ςτο Παρϊρτημα XI του 
Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016. την περύπτωςη οικονομικών φορϋων εγκατεςτημϋνων ςε 
κρϊτοσ μϋλουσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν 
προςχωρόςει ςτη .Δ.., ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη και 
ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων, απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ 
μητρώα. Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο 
οικεύο επαγγελματικό μητρώο (Επιμελητόριο). 

2.2.5 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 

Όςον αφορϊ ςτην οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ 
ύμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται: 

1) να διαθϋτουν μϋςο γενικό ετόςιο κύκλο εργαςιών μϋςω ιςολογιςμών τησ τελευταύασ τριετύασ, ϋτη 
2017, 2018 & 2019 (ςε περύπτωςη μη τόρηςησ εγκεκριμϋνων και δημοςιευμϋνων ιςολογιςμών, 
αντύγραφα ιςοζυγύων ό αντύςτοιχων Υορολογικών Δηλώςεων), από τουσ οπούουσ θα προκύπτει 
ότι το ύψοσ του ςυνολικού κύκλου εργαςιών τησ επιχεύρηςησ, ξεχωριςτϊ για κϊθε από τα 
προαναφερόμενα ϋτη και κατϊ μϋςο όρο, εύναι ύςο ό μεγαλύτερο με το 50% τησ εκτιμώμενησ αξύασ 
τησ ύμβαςησ ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα που αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 1.3. τησ παρούςασ 
Διακόρυξησ μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματοσ προαύρεςησ. Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ 
λειτουργεύ για χρόνο μικρότερο τησ τριετύασ, θα πρϋπει να διαθϋτει τον αντύςτοιχο ετόςιο κύκλο 
εργαςιών για το χρονικό διϊςτημα τησ λειτουργύασ του. 

2) να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ποσού τουλάχιστον 
διπλάσιου  του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης. 

2.2.6 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα  

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ 
ςύμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται : 

α) να διαθϋτουν το απαιτούμενο (εργατοώπαλληλικό) προςωπικό για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, 
όπου καταθϋτουν προςφορϊ. 

β) να διαθϋτουν τον απαιτούμενο εξοπλιςμό για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ  του τμόματοσ για το 
οπούο καταθϋτουν προςφορϊ, όπωσ περιγρϊφεται αυτόσ ςτο αντύςτοιχο τμόμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 
Ι΄: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΑΠΑΙΣΗΕΙ,  το οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα τησ παρούςασ 
διακόρυξησ και να καλύπτουν τα καλύπτουν τα Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ τησ επόμενησ ενότητασ. 

2.2.7 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ  

Οι οικονομικού φορεύσ για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ οφεύλουν να διαθϋτουν:  

α) Να διαθϋτουν πιςτοποιητικό τόρηςησ προτύπων ποιότητασ ISO 9001:2015 «ύςτημα διαχεύριςησ 
ποιότητασ για υπηρεςύεσ καθαριςμού», ό ιςοδύναμο 

β) Να διαθϋτουν πιςτοποιητικό «Σόρηςησ προτύπων υγεύασ και αςφϊλειασ ςτουσ χώρουσ εργαςύασ» 
ΟΗSAS 18001:2007 / ΕΛΟΣ 1801:2008, ό ιςοδύναμο και 

γ) Να διαθϋτουν πιςτοποιητικό «Σόρηςησ προτύπων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ» ISO 14001:2015 ό 
ιςοδύναμο. 

2.2.8 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων  

Οι οικονομικού φορεύσ μπορούν, όςον αφορϊ ςτα κριτόρια οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ 
επϊρκειασ και τα ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ωσ ορύζονται ςτην παρούςα 
Διακόρυξη, να ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών 
τουσ με αυτούσ. την περύπτωςη αυτό, αποδεικνύουν ότι θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ τούσ αναγκαύουσ 
πόρουσ, με την προςκόμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικανότητα των οπούων 
ςτηρύζονται.  

Όταν οι οικονομικού φορεύσ ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ ςτα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την απαιτούμενη με τη Διακόρυξη οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, οι εν 
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λόγω οικονομικού φορεύσ και αυτού ςτουσ οπούουσ ςτηρύζονται εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

Τπό τουσ ύδιουσ όρουσ οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων μπορούν να ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.2.9.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών  

Προσ προκαταρκτικό απόδειξη ότι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: α) δεν βρύςκονται ςε μύα από 
τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και β) πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των 
παραγρϊφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τησ παρούςησ, προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ 
προςφορϊσ τουσ ωσ δικαιολογητικό ςυμμετοχόσ, το προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 
ν. 4412/2016, Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (Ε.Ε.Ε..), ςύμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτην 
παρούςα Παρϊρτημα IV, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 
1599/1986.  

Σο ΕΕΕ καταρτύζεται βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου  του Παραρτόματοσ 2 του Κανονιςμού (ΕΕ) 
2016/7 και ςυμπληρώνεται από τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ  
του Παραρτόματοσ 1. (ηλεκτρονικό υπηρεςύα: Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ). 

Σο ΕΕΕ φϋρει υπογραφό με ημερομηνύα εντόσ του χρονικού διαςτόματοσ κατϊ το οπούο μπορούν να 
υποβϊλλονται προςφορϋσ. Αν ςτο διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξύ τησ ημερομηνύασ υπογραφόσ του 
ΕΕΕ και τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών ϋχουν επϋλθει μεταβολϋσ ςτα 
δηλωθϋντα ςτοιχεύα, εκ μϋρουσ του, ςτο ΕΕΕ, ο οικονομικόσ φορϋασ αποςύρει την προςφορϊ του, 
χωρύσ να απαιτεύται απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. τη ςυνϋχεια μπορεύ να την υποβϊλει εκ νϋου 
με επύκαιρο ΕΕΕ. Ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται να διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που 
παρϋχει ςτο ΕΕΕ με ςυνοδευτικό υπεύθυνη δόλωςη, την οπούα υποβϊλλει μαζύ με το ΕΕΕ. 

ε όλεσ τισ περιπτώςεισ, όπου περιςςότερα από ϋνα φυςικϊ πρόςωπα εύναι μϋλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου ενόσ οικονομικού φορϋα ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ 
αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό, υποβϊλλεται ϋνα  Ε.Ε.Ε.., το οπούο εύναι δυνατό να φϋρει μόνο την 
υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικού φορϋα ωσ  προκαταρκτικό απόδειξη 
των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 2.2.3.1 τησ παρούςασ για το ςύνολο των φυςικών προςώπων 
που εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα 
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόν. 

Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από 
το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό 
το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για 
διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ ύμβαςησ. 

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Ε.Ε.Ε.., υποβϊλλεται 
χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

την περύπτωςη που ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ότι θα 
αναθϋςει τμόμα τησ ύμβαςησ υπό τη μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.4. τησ 
παρούςασ θα πρϋπει να ςημειώςει την αντύςτοιχη ϋνδειξη ςτο Ε.Ε.Ε.. Ακολούθωσ ςτο πεδύο που 
εμφανύζεται αναφϋρει το τμόμα, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει κατϊ το ϊρθρο 58 του 
Ν.4412/2016, ωσ ιςχύει. Και ςε αυτό την περύπτωςη ο οικονομικόσ φορϋασ που υποβϊλει προςφορϊ 
επιςυνϊπτει χωριςτϊ Ε.Ε.Ε.. για κϊθε υπεργολϊβο (ϊρθρο 131 του Ν.4412/2016, ωσ ιςχύει). τα 
επιςυναπτόμενα χωριςτϊ Ε.Ε.Ε.. των υπεργολϊβων, δηλώνεται αντύςτοιχα ο κατϊ περύπτωςη, 
νόμιμοσ εκπρόςωποσ τουσ, ο οπούοσ θα υπογρϊψει ψηφιακϊ το ηλεκτρονικό αρχεύο (.pdf) που θα 
παραχθεύ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικϊ μϋςα 

Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, 
όπωσ ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ 2.2.8, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ 
την υποβολό των δικαιολογητικών τησ παρούςασ και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςτισ περιπτώςεισ 
του ϊρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει. Σα δικαιολογητικϊ τησ παρούςασ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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παραγρϊφου υποβϊλλονται μόνο από τον προςωρινό ανϊδοχο μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, 
κατόπιν ςχετικόσ πρόςκληςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφό 2.2.8 τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των 
οπούων ςτηρύζεται υποχρεούνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ 
κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (παρϊγραφοι 2.2.5 - 2.2.8), (ϊρθρο 78 παρ. 1 Ν.4412/2016) 

Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου 
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν 
λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. (ϊρθρο 79 παρ. 6 Ν.4412/2016). 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, 
αν και ςτο μϋτρο που η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ 
ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό 
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η 
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο 
ύμβαςησ (Ε.Ε.Ε..).  

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η Αναθϋτουςα Αρχό, που 
ϋχει αναθϋςει τη ύμβαςη, διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθούν να ιςχύουν. 

Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ: 

 οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ 
τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,  

 οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, 
που αφορούν την παρούςα παρϊγραφο, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ και υπογραφεύ μετϊ την 
κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (αποδεικτικών 
μϋςων). ημειώνεται ότι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ τουσ. 

χετικϊ με την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ υποβολόσ πρωτοτύπων ό επικυρωμϋνων αντιγρϊφων 
εγγρϊφων ςε διαγωνιςμούσ δημοςύων ςυμβϊςεων διευκρινύζονται τα εξόσ: 

 1. Απλϊ αντύγραφα δημοςύων εγγρϊφων: 

 Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων ό των ακριβών 
αντιγρϊφων των δημοςύων εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ από τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ 
περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του Ν.4250/2014. ημειωτϋον ότι η παραπϊνω ρύθμιςη δεν 
καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ ϋγγραφα (λ.χ. πληρεξούςια, ϋνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα 
οπούα ςυνεχύζει να υφύςταται η υποχρϋωςη υποβολόσ κεκυρωμϋνων αντιγρϊφων. 

 2. Απλϊ αντύγραφα αλλοδαπών δημοςύων εγγρϊφων: 

 Επύςησ, γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν 
εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ, υπό την προώπόθεςη ότι αυτϊ εύναι νομύμωσ επικυρωμϋνα από την 
αρμόδια αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 
ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013). ημειώνεται ότι δεν θύγονται και 
εξακολουθούν να ιςχύουν, οι απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων εγγρϊφων με ςυγκεκριμϋνη 
επιςημεύωςη (APOSTILLE), οι οπούεσ απορρϋουν από διεθνεύσ ςυμβϊςεισ τησ χώρασ (ύμβαςη τησ 
Φϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ. 

 3. Απλϊ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων:  

 Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα ιδιωτικών 
εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 
β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα 
όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη από υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 
του ϊρθρου 1 του Ν.4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα ϋγγραφα και επικυρωμϋνα αντύγραφα  

 Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφα των 
δικαιολογητικών εγγρϊφων, εφόςον υποβληθούν από τουσ διαγωνιζόμενουσ. 
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Β.1. Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3, οι 
προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ ωσ επαρκό 
απόδειξη του ότι ο οικονομικόσ φορϋασ δεν εμπύπτει ςε κϊποια από τισ περιπτώςεισ: 

α) Για την παρϊγραφο 2.2.3.1, απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ του ποινικού μητρώου ό, 
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου ϋγγραφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ 
φορϋασ, εκδοθϋν ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του, από το οπούο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και 
ςτα μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ςτα 
πρόςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό, κατϊ τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτην ωσ ϊνω παρϊγραφο 2.2.3.1. 

β) Για τισ παραγρϊφουσ 2.2.3.2 πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του οικεύου 
κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να εύναι εν ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη 
που δεν αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχύοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την 
υποβολό του. 

Ιδύωσ οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν: 

i) Για την απόδειξη τησ εκπλόρωςησ των φορολογικών υποχρεώςεων τησ παραγρϊφου 2.2.3.2 
περύπτωςη α’ αποδεικτικό ενημερότητασ εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορεύσ του δημόςιου και του ευρύτερου δημόςιου τομϋα υποχρεούνται να 
λαμβϊνουν το αποδεικτικό ενημερότητασ των παρ. 1 και 4 του ϊρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) 
μϋςω τησ διαλειτουργικότητασ των πληροφοριακών τουσ ςυςτημϊτων με το Κϋντρο 
Διαλειτουργικότητασ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πληροφοριακών υςτημϊτων Δημόςιασ Διούκηςησ, 
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 5 του ϊρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).ε 
περύπτωςη υλοπούηςησ τησ ωσ ϊνω διαλειτουργικότητασ, η Α.Α. αναζητϊ αυτεπϊγγελτα το ςχετικό 
αποδεικτικό ενημερότητασ.] 

ii) Για την απόδειξη τησ εκπλόρωςησ των υποχρεώςεων προσ τουσ οργανιςμούσ κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ τησ παραγρϊφου 2.2.3.2 περύπτωςη α’ πιςτοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΥΚΑ. 

Επιπλϋον υπεύθυνη δόλωςη του οικονομικού φορϋα αναφορικϊ με τουσ οργανιςμούσ κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ (ςτην περύπτωςη που ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα 
αφορϊ Οργανιςμούσ κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει 
ειςφορϋσ. 

γ) για την παρϊγραφο 2.2.3.3 περύπτωςη β΄ πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του. 
Ιδύωσ οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν: 

i) Ενιαύο Πιςτοποιητικό Δικαςτικόσ Υερεγγυότητασ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο, από το οπούο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη ό 
δικαςτικό εκκαθϊριςη ό ότι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ. Για τισ ΙΚΕ προςκομύζεται 
επιπλϋον και πιςτοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περύ μη ϋκδοςησ απόφαςησ λύςησ ό κατϊθεςησ αύτηςησ 
λύςησ του νομικού προςώπου, ενώ για τισ ΕΠΕ προςκομύζεται επιπλϋον πιςτοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιςτοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οπούο προκύπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει λυθεύ και τεθεύ 
υπό εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων. 

iii) Εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ” από την ηλεκτρονικό πλατφόρμα τησ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet, από την οπούα να 
προκύπτει η μη αναςτολό τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητϊσ τουσ. 

Προκειμϋνου για τα ςωματεύα και τουσ ςυνεταιριςμούσ, το Ενιαύο Πιςτοποιητικό Δικαςτικόσ 
Υερεγγυότητασ εκδύδεται για τα ςωματεύα από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο, και για τουσ ςυνεταιριςμούσ 
για το χρονικό διϊςτημα ϋωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρηνοδικεύο και μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ 
οικονομικού φορϋα ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι ςτην παρϊγραφο λόγοι 
αποκλειςμού. 
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ε) Για την παρϊγραφο 2.2.3.7 (ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει), υπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (Α΄75), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα. Η εν λόγω 
υπεύθυνη δόλωςη γύνεται αποδεκτό εφόςον εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη, από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο του οικονομικού φορϋα, μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ τησ παρ. 3.2 για την 
υποβολό των δικαιολογητικών κατακύρωςησ – αποδεικτικών μϋςων. 

Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό η εν λόγω χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφο ό πιςτοποιητικό ό όπου το 
ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται 
από ϋνορκη βεβαύωςη, ςυνταχθεύςα ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν την υποβολό τησ, ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό 
ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό 
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. 
Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα 
αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα 
ϋγγραφα αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1, 
2.2.3.2 και 2.2.3.3. 
 
B.2. Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ), οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν πιςτοποιητικό 
/ βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ, εκδοθϋν 
ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό του. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι 
εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη 
του αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ 
του Ν. 4412/2016, με το οπούο πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό τουσ ςε αυτό και αφετϋρου το ειδικό 
επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό 
μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ςυνταχθεύςα ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την  
υποβολό τησ, ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη 
δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό 
αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα 
που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπό ανϊθεςη ύμβαςησ. 

Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο οικεύο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Β.3. Για την απόδειξη τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ τησ παραγρϊφου 2.2.5 οι 
οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τουσ απαιτούμενουσ ιςολογιςμούσ. Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ, για 
βϊςιμο λόγο, δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ, μπορεύ να αποδεικνύει 
την οικονομικό και χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλληλο ϋγγραφο. 

Επύςησ προςκομύζουν αντύγραφο αςφαλιςτηρύου ςυμβολαύου για την κϊλυψη τησ παρ. 2.2.5.2 

Β.4. Για την απόδειξη τησ τεχνικόσ ικανότητασ τησ παραγρϊφου 2.2.6 οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν υπεύθυνη δόλωςη. Η εν λόγω υπεύθυνη δόλωςη γύνεται αποδεκτό εφόςον εύναι 
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη, από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικού φορϋα, μετϊ την κοινοπούηςη 
τησ πρόςκληςησ τησ παρ. 3.2 για την υποβολό των δικαιολογητικών κατακύρωςησ – αποδεικτικών 
μϋςων. 

Β.5. Για την απόδειξη τησ ςυμμόρφωςόσ τουσ με πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ τησ παραγρϊφου 2.2.7 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν 
πιςτοποιητικϊ εκδιδόμενα από ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 
ςυμμορφώνεται με οριςμϋνα πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ, που παραπϋμπουν ςε ςυςτόματα 
διαςφϊλιςησ ποιότητασ τα οπούα βαςύζονται ςτη ςχετικό ςειρϊ ευρωπαώκών προτύπων και ϋχουν 
πιςτοποιηθεύ από διαπιςτευμϋνουσ οργανιςμούσ.  

Αναγνωρύζονται ιςοδύναμα πιςτοποιητικϊ από οργανιςμούσ εδρεύοντεσ ςε ϊλλα κρϊτη - μϋλη. Επύςησ, 
γύνονται δεκτϊ ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για ιςοδύναμα μϋτρα διαςφϊλιςησ ποιότητασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορϋασ δεν εύχε τη δυνατότητα να αποκτόςει τα εν λόγω πιςτοποιητικϊ 
εντόσ των ςχετικών προθεςμιών για λόγουσ για τουσ οπούουσ δεν ευθύνεται ο ύδιοσ, υπό την 
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προώπόθεςη ότι ο οικονομικόσ φορϋασ αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μϋτρα διαςφϊλιςησ 
ποιότητασ πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ. Σα πιςτοποιητικϊ που 
ζητούνται πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ από ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προςβαςιμότητασ για ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ και να πληρούν όλεσ τισ 
ϊλλεσ απαιτόςεισ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεούται, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, να δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ 
μεταβολϋσ τησ ςε αρμόδια αρχό (π.χ. ΓΕΜΗ) προςκομύζει ςχετικό πιςτοποιητικό ιςχύουςασ 
εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την 
υποβολό του (παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 
παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη αδ΄ του ν. 4605/2019). τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα κατϊ περύπτωςη 
νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη 
Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικού φορϋα), 
ςυνοδευόμενα από υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου ότι εξακολουθούν να ιςχύουν κατϊ 
την υποβολό τουσ.  

Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και των μεταβολών του νομικού προςώπου, εφόςον αυτό 
προκύπτει από πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ (π.χ. γενικό πιςτοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεύ η υποβολό 
αυτού, εφόςον ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του. τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα 
κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα νόμιμησ ςύςταςησ και μεταβολών (όπωσ καταςτατικϊ, 
πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικού 
φορϋα), ςυνοδευόμενα από υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου ότι εξακολουθούν να ιςχύουν 
κατϊ την υποβολό τουσ.  

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπόμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ, αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφόςον δεν προβλϋπονται, υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου 
εκπροςώπου, από την οπούα αποδεικνύονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νόμιμη ςύςταςη, μεταβολϋσ και 
εκπροςώπηςη του οικονομικού φορϋα.  

Οι ωσ ϊνω υπεύθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη 
τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών.  

Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςη του οικονομικού φορϋα, όλεσ οι 
ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα 
κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), 
τυχόν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των 
ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου.  

Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που κατϊ τον χρόνο υποβολόσ προςφορϊσ τα ανωτϋρω φυςικϊ 
πρόςωπα (Διαχειριςτϋσ, ο Πρόεδροσ, ο Διευθύνων ύμβουλοσ και τα μϋλη Διοικητικού υμβούλιου) 
εύναι διαφορετικϊ από τα αυτϊ που αναγρϊφονται ςτο ωσ ϊνω πιςτοποιητικό ιςχύουςασ 
εκπροςώπηςησ, τότε ο οικονομικόσ φορϋασ προςκομύζει επιπροςθϋτωσ ςχετικό πιςτοποιητικό 
εκπροςώπηςησ από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που ύςχυε κατϊ το χρόνο υποβολόσ 
προςφορϊσ. 

Β.7. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ που προβλϋπονται από 
τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ 
που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ 
VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ Αναθϋτουςεσ 
Αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια Αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται 
από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν 
λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λόγω 
κατϊλογο.  

Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλότητασ 
όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το 
πιςτοποιητικό.  
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Οι οικονομικού φορεύσ, που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ, απαλλϊςςονται από την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ.  

Β.8. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, 
κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του N. 4412/2016, ωσ ιςχύει.  

Β.9. την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, 
ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ 
πόρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό. 
(ϊρθρο 78 παρ. 1 και ϊρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Η ωσ ϊνω δϋςμευςη θα μπορούςε να 
προκύπτει από ιδιωτικό ςυμφωνητικό μεταξύ προςφϋροντοσ και τρύτου, ςτισ ικανότητεσ του οπούου 
ςτηρύζεται, ό από οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλληλο μϋςο). 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ    

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ  

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ, εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ απόψεωσ προςφορϊ, 
αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ, ότοι η χαμηλότερη τιμό προςφορϊσ.  

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ Διακόρυξησ. 
Προςφορϊ που θα αφορϊ μϋροσ τησ παρεχόμενησ υπηρεςύασ, θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Η 
Αναθϋτουςα  Αρχό θα αναδεύξει ϋναν ανϊδοχο για το ςύνολο των Τπηρεςιών. Δεν επιτρϋπονται 
εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ 
ηλεκτρονικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται 
η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ 
τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών  

2.4.2.1 Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω του ΕΗΔΗ, 
μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παρούςα διακόρυξη, ςτην Ελληνικό Γλώςςα, 
ςε ηλεκτρονικό φϊκελο, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδύωσ ςτα ϊρθρα 36 και 37 
και ςτην κατ’ εξουςιοδότηςη τησ παρ. 5 του ϊρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθεύςα υπ΄αριθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινό Απόφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επενδύςεων 
και Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ με θϋμα «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη 
των Δημοςύων υμβϊςεων Προμηθειών και Τπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και 
διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ)», εφεξόσ 
«Κ.Τ.Α. ΕΗΔΗ Προμόθειεσ και Τπηρεςύεσ» 

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται τουλϊχιςτον από αναγνωριςμϋνο 
(εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικό, το οπούο χορηγόθηκε από πϊροχο υπηρεςιών πιςτοπούηςησ, ο οπούοσ 
περιλαμβϊνεται ςτον κατϊλογο εμπύςτευςησ που προβλϋπεται ςτην απόφαςη 2009/767/ΕΚ και 
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν ςτο ΕΗΔΗ, ςύμφωνα με 
την περ. β τησ παρ. 2 του ϊρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 τησ Κ.Τ.Α. 
ΕΗΔΗ Προμόθειεσ και Τπηρεςύεσ. 

2.4.2.2 Ο χρόνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω του 
υςτόματοσ βεβαιώνεται αυτόματα από το ύςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 37 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει, και το ϊρθρο 9 τησ ωσ ϊνω Τπουργικόσ 
Απόφαςησ. Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατότητα 
υποβολόσ προςφορϊσ ςτο ύςτημα. ε περιπτώςεισ τεχνικόσ αδυναμύασ λειτουργύασ του Ε..Η.ΔΗ.., η 
Αναθϋτουςα Αρχό θα ρυθμύςει τα τησ ςυνϋχειασ του διαγωνιςμού με ςχετικό ανακούνωςό τησ. 
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2.4.2.3  Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ τα ακόλουθα:  

α) Ϊναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ –Σεχνικό Προςφορϊ», ςτον οπούο 
περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και η τεχνικό προςφορϊ,  
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παρούςα. 

β) Ϊναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ςτον οπούο περιλαμβϊνεται 
(αποκλειςτικϊ ςε αυτόν) η οικονομικό προςφορϊ του οικονομικού φορϋα και τα κατϊ περύπτωςη 
απαιτούμενα δικαιολογητικϊ.  

Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του ςυςτόματοσ, τα ςτοιχεύα 
εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 
21 του Ν.4412/2016, ωσ ιςχύει. Εφόςον ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ 
εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπαρξησ τεχνικού ό εμπορικού απορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει 
ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα 
τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ.  

Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ που χρηςιμοποιούνται 
για την αξιολόγηςό τησ. 

2.4.2.4 Οι οικονομικού φορεύσ ςυντϊςςουν την τεχνικό και οικονομικό τουσ προςφορϊ 
ςυμπληρώνοντασ τισ αντύςτοιχεσ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υςτόματοσ. την ςυνϋχεια το 
ύςτημα παρϊγει τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα τα οπούα υπογρϊφοντα ηλεκτρονικϊ και 
υποβϊλλονται από τον προςφϋροντα.  Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό 
φόρμα του υςτόματοσ και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχεύου .pdf (το οπούο θα υπογραφεύ 
ηλεκτρονικϊ) πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη το ύςτημα παρϊγει ςχετικό μόνυμα και 
ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικό αρχεύο .pdf.    

Επειδό η οικονομικό προςφορϊ δεν μπορεύ να αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό τησ ςτο ύςτημα, για την 
υποβολό τησ, ιςχύουν τα οριζόμενα τησ παραγρϊφου 2.4.4. 

2.4.2.5 Ειδικότερα, όςον αφορϊ τα ςυνημμϋνα ηλεκτρονικϊ αρχεύα τησ προςφορϊσ, οι Οικονομικού 
Υορεύσ τα καταχωρύζουν ςτουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του Τποςυςτόματοσ, ωσ εξόσ : 

Σα ϋγγραφα που καταχωρύζονται ςτην ηλεκτρονικό προςφορϊ, και δεν απαιτεύται να προςκομιςθούν 
και ςε ϋντυπη μορφό, γύνονται αποδεκτϊ κατϊ περύπτωςη, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατϊξεισ: 

α) εύτε των ϊρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περύ ηλεκτρονικών δημοςύων εγγρϊφων 
που φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό ό ςφραγύδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπϊ δημόςια 
ηλεκτρονικϊ ϋγγραφα, εϊν φϋρουν επιςημεύωςη e-Apostille 

β) εύτε των ϊρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περύ ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγρϊφων που 
φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό ό ςφραγύδα  

γ) εύτε του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) εύτε τησ παρ. 2 του ϊρθρου 37 του ν. 4412/2016, περύ χρόςησ ηλεκτρονικών υπογραφών ςε 
ηλεκτρονικϋσ διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων, 

ε) εύτε τησ παρ. 8 του ϊρθρου 92 του ν. 4412/2016, περύ ςυνυποβολόσ υπεύθυνησ δόλωςησ ςτην 
περύπτωςη απλόσ φωτοτυπύασ ιδιωτικών εγγρϊφων. 

Επιπλϋον, δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό τα ΥΕΚ και ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και 
ϊλλα ϋντυπα, εταιρικϊ ό μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδό ϋντυπα με αμιγώσ τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ, όπωσ αριθμούσ, αποδόςεισ ςε διεθνεύσ μονϊδεσ, μαθηματικούσ τύπουσ και ςχϋδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό του Οικονομικού Υορϋα ςτη διαδικαςύα 
καταχωρύζονται από αυτόν ςε μορφό ηλεκτρονικών αρχεύων με μορφότυπο PDF. Ϊωσ την ημϋρα και 
ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών προςκομύζονται με ευθύνη του οικονομικού φορϋα ςτην 
αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε κλειςτούσ φϊκελουσ, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο 
αποςτολϋασ και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμού του παρόντοσ διαγωνιςμού, τα ςτοιχεύα τησ 
ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ του, τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό. 

Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ ενδεικτικϊ εύναι : 
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α) η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, πλην των περιπτώςεων που αυτό εκδύδεται 
ηλεκτρονικϊ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, 

β) αυτϊ που δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικϊ ϋγγραφα τα οπούα δεν ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο ό δεν φϋρουν θεώρηςη από 
υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 ό δεν 
ςυνοδεύονται από υπεύθυνη δόλωςη για την ακρύβειϊ τουσ, καθώσ και  

δ) τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋντυπα ϋγγραφα που φϋρουν την επιςημεύωςη τησ Φϊγησ (Apostille), ό 
προξενικό θεώρηςη και δεν ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο. 

ε περύπτωςη μη υποβολόσ ενόσ ό περιςςότερων από τα ωσ ϊνω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που 
υποβϊλλονται ςε ϋντυπη μορφό, πλην τησ πρωτότυπησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ, η αναθϋτουςα αρχό 
δύναται να ζητόςει τη ςυμπλόρωςη και υποβολό τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόςον ςυντϊςςονται ςε κρϊτη που ϋχουν 
προςχωρόςει ςτην ωσ ϊνω υνθόκη, ϊλλωσ φϋρουν προξενικό θεώρηςη. Απαλλϊςςονται από την 
απαύτηςη επικύρωςησ (με Apostille ό Προξενικό Θεώρηςη) αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ που ϋχει ςυνϊψει η Ελλϊδα (ενδεικτικϊ «ύμβαςη 
νομικόσ ςυνεργαςύασ μεταξύ Ελλϊδασ και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «ύμβαςη 
περύ απαλλαγόσ από την επικύρωςη οριςμϋνων πρϊξεων και εγγρϊφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ 
ν.4231/2014)). Επύςησ, απαλλϊςςονται από την απαύτηςη επικύρωςησ ό παρόμοιασ διατύπωςησ 
δημόςια ϋγγραφα που εκδύδονται από τισ αρχϋσ κρϊτουσ μϋλουσ που υπϊγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούςτευςη των απαιτόςεων για την υποβολό οριςμϋνων δημοςύων εγγρϊφων 
ςτην ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικϊ, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικϊ με το γεγονόσ αυτό 
δημόςια ϋγγραφα εκδύδονται για πολύτη τησ Ϊνωςησ από τισ αρχϋσ του κρϊτουσ μϋλουσ τησ ιθαγϋνειϊσ 
του. 

ημειώνεται ότι, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν 
εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτην παρ. 2 περ. β του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, όπωσ 
αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ, πλην των εγγυόςεων που εκδύδονται ηλεκτρονικϊ, 
προςκομύζονται με ευθύνη του οικονομικού φορϋα, ςε κλειςτό φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο 
αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του παρόντοσ διαγωνιςμού και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμού, το 
αργότερο πριν την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών που ορύζεται ςτην παρ. 3.1 
τησ παρούςασ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη μετϊ από γνώμη τησ Επιτροπόσ 
Διαγωνιςμού. 

Η προςκόμιςη των εγγυόςεων ςυμμετοχόσ πραγματοποιεύται εύτε με κατϊθεςη του ωσ ϊνω φακϋλου 
ςτην υπηρεςύα πρωτοκόλλου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εύτε με την αποςτολό του ταχυδρομικώσ, επύ 
αποδεύξει. 

Σο βϊροσ απόδειξησ τησ ϋγκαιρησ προςκόμιςησ φϋρει ο οικονομικόσ φορϋασ. Σο εμπρόθεςμο 
αποδεικνύεται με την επύκληςη του αριθμού πρωτοκόλλου ό την προςκόμιςη του ςχετικού 
αποδεικτικού αποςτολόσ κατϊ περύπτωςη. 

την περύπτωςη που επιλεγεύ η αποςτολό του φακϋλου τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ ταχυδρομικώσ, ο 
οικονομικόσ φορϋασ αναρτϊ, εφόςον δεν διαθϋτει αριθμό ϋγκαιρησ ειςαγωγόσ του φακϋλου του ςτο 
πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, το αργότερο ϋωσ την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των 
προςφορών, μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχεύο 
προςκόμιςησ (αποδεικτικό κατϊθεςησ ςε υπηρεςύεσ ταχυδρομεύου- ταχυμεταφορών), προκειμϋνου να 
ενημερώςει την αναθϋτουςα αρχό περύ τησ τόρηςησ τησ υποχρϋωςόσ του ςχετικϊ με την 
(εμπρόθεςμη) προςκόμιςη τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να ζητεύ από προςφϋροντεσ και υποψόφιουσ ςε οποιοδόποτε χρονικό 
ςημεύο κατϊ την διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν ςε ϋντυπη μορφό και ςε εύλογη προθεςμύα 
όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα που ϋχουν υποβϊλει ηλεκτρονικϊ, όταν αυτό απαιτεύται 
για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ - Σεχνική Προςφορά».  

2.4.3.1 Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερόντων ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα 
περιλαμβϊνουν:  

α) α) Σο Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προβλϋπεται ςτην παρ.1 &3 του 
ϊρθρου 79 του Ν. 4412/2016  (Ε.Ε.Ε..) ωσ ιςχύει  και  

β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 72 του Ν.4412/2016, ωσ ιςχύει, και τα 
ϊρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντύςτοιχα τησ παρούςασ Διακόρυξησ. 

Ο υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ «κατεβϊζει» το εν λόγω αρχεύο .xml από το Ε..Η.ΔΗ.. και το  
αποθηκεύει ςτον ηλεκτρονικό υπολογιςτό του. Ακολούθωσ, μεταβαύνει ςτην ιςτοςελύδα 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ «Ειςαγωγό Ε.Ε.Ε.. / Σ.Ε.Τ.Δ.» και τηλεφορτώνει («ανεβϊζει») το 
αρχεύο ςε μορφό .xml  του ςυγκεκριμϋνου Ε.Ε.Ε.. / Σ.Ε.Τ.Δ. του διαγωνιςμού που προηγουμϋνωσ 
αποθόκευςε ςτον ηλεκτρονικό υπολογιςτό του. τη ςυνϋχεια ςυμπληρώνει και επιλϋγει ηλεκτρονικϊ, 
τα κατϊλληλα πεδύα που ϋχουν καθοριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και τα πεδύα με την 
ημερομηνύα και τον τόπο ςύνταξησ. Σο αρχεύο εμφανύζεται ςε εκτυπώςιμη μορφό και εύναι πλϋον 
δυνατό η εκτύπωςη του με χρόςη κϊποιου προγρϊμματοσ εκτυπωτό ςε μορφό .pdf. ε περιβϊλλον 
Microsoft Windows, το Ε.Ε.Ε.. / Σ.Ε.Τ.Δ. μπορεύ να εκτυπωθεύ ωσ αρχεύο PDF μϋςω του Chrome (ϋχει 
όδη ενςωματωμϋνη λειτουργύα εκτύπωςησ PDF). Διαφορετικϊ, μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ 
οποιοδόποτε πρόγραμμα δημιουργύασ αρχεύων PDF που διατύθεται δωρεϊν ςτο διαδύκτυο.  

Κατϊ την υποβολό του Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (Ε.Ε.Ε..), του ϊρθρου 79Α, εύναι 
δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικού φορϋα η 
προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 
73 για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 
οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόν. 

Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από 
το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό 
αύτηςησ ςυμμετοχόσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό 
φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ ύμβαςησ. 

Ακολούθωσ το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο ϋντυπο Ε.Ε.Ε.. υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ (μϋςω του 
Ε..Η.ΔΗ..) ςτην Αναθϋτουςα Αρχό. 

Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ προςκομύζεται ςε ϋντυπη μορφό (πρωτότυπο) ϋωσ την ημϋρα και 
ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών με ευθύνη του οικονομικού φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό. 
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. 
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Σο Ε.Ε.Ε.. μπορεί να υπογράφεται με ημερομηνία εντόσ του χρονικοφ διαςτήματοσ κατά το οποίο 
μποροφν να υποβάλλονται προςφορζσ. 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το Ε.Ε.Ε.. για κϊθε 
οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

2.4.3.2 Σεχνικό Προςφορϊ 

H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν τεθεύ 
από την Αναθϋτουςα Αρχό με το Παρϊρτημα Ι και VI τησ Διακόρυξησ, περιγρϊφοντασ ακριβώσ πώσ οι 
ςυγκεκριμϋνεσ προδιαγραφϋσ πληρούνται. Περιλαμβϊνει ιδύωσ τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, βϊςει 
των οπούων θα αξιολογηθεύ η καταλληλότητα των προςφερομϋνων υπηρεςιών, με βϊςη το κριτόριο 
ανϊθεςησ. 

Ο οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ότι θα αναθϋςει τμόμα τησ ύμβαςησ 
υπό τη μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, θα πρϋπει να δηλώςει το ακριβϋσ τμόμα τησ ύμβαςησ που 
προτύθεται να αναθϋςει υπό τη μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ επύςησ και τουσ υπεργολϊβουσ 
που προτεύνει.  Όταν ο προςφϋρων προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ τμόμα 
(ποςοςτό) τησ ςύμβαςησ που ξεπερνϊει το 30%, τότε υποβϊλλει υποχρεωτικϊ μαζύ με την προςφορϊ 
τουσ, επύ ποινό αποκλειςμού, ςυμπληρωμϋνο Ε.Ε.Ε.. και του οικονομικού φορϋα που αναλαμβϊνει 
ϊνω του 30% τησ ςύμβαςησ. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Ο οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, προκειμϋνου καλύψει την 
απαιτούμενη τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα τησ παρούςασ Διακόρυξησ, θα δηλώςει τουσ 
οικονομικούσ φορεύσ ςτουσ οπούουσ θα ςτηριχτεύ και τη ςτόριξη που θα λϊβει από αυτούσ.  

Εφόςον υποβληθούν ιδιωτικϊ ϋγγραφα εντόσ του φακϋλου τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, αυτϊ γύνονται 
αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εύτε και ςε απλό 
φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α΄75), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα ςτην οπούα βεβαιώνεται η 
ακρύβειϊ τουσ, ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη από τον νόμιμο εκπρόςωπο (ωσ αυτόσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 
79Α του Ν. 4412/2016), του οικονομικού φορϋα, μετϊ την ϋναρξη διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ. 

Εφόςον υποβληθούν υπεύθυνεσ δηλώςεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν.1599/1986 εντόσ του 
φακϋλου τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, πρϋπει να ϋχουν ςυνταχθεύ και υπογραφεύ ψηφιακϊ από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο (ωσ αυτόσ ορύζεται ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 79Α του Ν. 4412/2016),του οικονομικό 
φορϋα μετϊ την ϋναρξη διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ. 

τον φϊκελο τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ ςυνυποβϊλλονται τα ςτοιχεύα του ϊρθρου 68 παρ1 του Ν. 
3863/2010 (Α΄-115), όπωσ τροπ. με το ϊρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (Α΄-88) που αναφϋρονται 
παρακϊτω, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Παρϊρτημα VIIΙ τησ διακόρυξησ. 

2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομική Προςφορά» / Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ 
οικονομικών προςφορών. 

A. τον υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» περιλαμβϊνεται η οικονομικό προςφορϊ 
του οικονομικού φορϋα. Η Οικονομικό Προςφορϊ υποβϊλλεται, επύ ποινόσ απορρύψεωσ, αποκλειςτικϊ 
ςτον υποφϊκελο «Οικονομικό Προςφορϊ».  

Η οικονομικό προςφορϊ, ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα 
του ςυςτόματοσ. την ςυνϋχεια, το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ςε μορφό .pdf, το 
οπούο υπογρϊφεται ψηφιακϊ (ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο παρϊγραφο 6 του ϊρθρου 96 του Ν. 
4412/2016) και υποβϊλλεται από τον προςφϋροντα. Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό 
ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ και του παραγόμενου ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικού 
αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη, το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό μόνυμα και ο 
προςφϋρων καλεύται να παρϊξει εκ νϋου το ηλεκτρονικό αρχεύο .pdf.  

Οι τιμϋσ που θα δοθούν θα εύναι υποχρεωτικϊ ςε ευρώ και θα υποβληθούν ςυνολικϊ για όλεσ  τισ 
κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ ςύμφωνα με την παρούςα πρόςκληςη, όπωσ αναλύεται παρακϊτω. το 
ςχετικό πεδύο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ςτη διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΗΔΗ θα δοθεύ μια και μοναδικό τιμό, που θα ιςούται με το ςυνολικό κόςτοσ των προςφερόμενων 
υπηρεςιών ϊνευ ΥΠΑ, δηλαδό το ποςό που ϋχει ςυμπληρωθεύ ςτο πεδύο με «ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ 
ΥΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΨ)» και το πεδύο με: «ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΥΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΥΨ)» του πύνακα 
του Τποδεύγματοσ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ του Παραρτόματοσ VII τησ παρούςασ.  (Διευκρινίςεισ 
Για Σην υμπλήρωςη Σου Τποδείγματοσ Οικονομικήσ Προςφοράσ – Οδηγύεσ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Φ)  

το portal www.promitheus.gov.gr ο προώπολογιςμόσ που αναγρϊφεται εύναι χωρύσ το δικαιώματα 
προαύρεςησ και ΥΠΑ. Για τα δικαιώματα προαύρεςησ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην παρούςα 
Διακόρυξη (οδηγύεσ αποφυγόσ ςφαλμϊτων 3-12-2019 Δ/νςησ ΕΗΔΗ). 

Επιςημαύνεται ότι, η ςυνολικό προςφερόμενη τιμό παρεχόμενων υπηρεςιών ανϊ μόνα ϊνευ Υ.Π.Α., 
περιλαμβανομϋνων όμωσ των υπϋρ τρύτων κρατόςεων, δεν θα πρϋπει να ξεπερνϊ τη ςυνολικό 
προώπολογιςθεύςα δαπϊνη ϊνευ Υ.Π.Α. παρεχόμενων υπηρεςιών ανϊ μόνα, διαφορετικϊ η προςφορϊ 
απορρύπτεται ωσ μη κανονικό. 

Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό ό δεν δύδεται ενιαύα 
τιμό, η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Προςφορϋσ που θϋτουν όρο αναπροςαρμογόσ τησ 
τιμόσ, απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ χαρτοςόμου 3% και ςτην 
επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Επιςημαύνεται ότι το εκϊςτοτε ποςοςτό Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό, τησ ανωτϋρω τιμόσ θα υπολογύζεται 
αυτόματα από το ςύςτημα.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σον Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ωσ ορύςτηκαν ςτην 
παρούςα Διακόρυξη και ςε κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα 
παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ. 
 
τοιχεύα του ϊρθρου 68 παρ1 του Ν. 3863/2010 (Α΄-115), όπωσ τροπ. με το ϊρθρο 22 του Ν. 
4144/2013 (Α΄-88):  
Οι πϊροχοι υπηρεςιών καθαριςμού πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να αναφϋρουν – εξειδικεύουν τα 
κϊτωθι ςτοιχεύα (ςτοιχεύα του ϊρθρου 68 παρ1 του Ν. 3863/2010 (Α΄-115), όπωσ τροπ. με το ϊρθρο 
22 του Ν. 4144/2013 (Α΄-88):  
1. Σον αριθμό των εργαζομϋνων που θα απαςχοληθούν ςτο ϋργο (ανϊ κτηριακό εγκατϊςταςη).  
2. Σισ ημϋρεσ και τισ ώρεσ εργαςύασ (ανϊ κτηριακό εγκατϊςταςη).  
3. Ση ςυλλογικό ςύμβαςη εργαςύασ ςτην οπούα τυχόν υπϊγονται οι εργαζόμενοι, αντύγραφο τησ 
οπούασ (ςυλλογικόσ ςύμβαςησ) οφεύλουν να επιςυνϊπτουν (οι πϊροχοι) ςτην προςφορϊ τουσ.  
4. Σο ύψοσ του προώπολογιςμϋνου ποςού που αφορϊ τισ πϊςησ φύςεωσ νόμιμεσ αποδοχϋσ των αυτών 
εργαζομϋνων.  
5. Σο ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προώπολογιςθϋντα ποςϊ.  
6. Σα τετραγωνικϊ μϋτρα καθαριςμού ανϊ ϊτομο – εργαζόμενο, για τον καθαριςμό χώρων (ανϊ 
κτηριακό εγκατϊςταςη) 
 
την προςφορϊ τουσ πρϋπει να υπολογύζουν εύλογο ποςοςτό διοικητικού κόςτουσ παροχόσ των 
υπηρεςιών τουσ, των αναλώςιμων, του εργολαβικού τουσ κϋρδουσ και των νόμιμων υπϋρ Δημοςύου 
και τρύτων κρατόςεων. 
 
Σα ςτοιχεύα (1), (2), (3) και (6) υποβϊλλονται, υποχρεωτικώσ, ςε ξεχωριςτό κεφϊλαιο του φακϋλου 
τησ «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», ενώ τα ςτοιχεύα (4) και (5), υποβϊλλονται, υποχρεωτικώσ, ςε 
ξεχωριςτό κεφϊλαιο του φακϋλου τησ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ». Επιςημαύνεται ότι τα ςτοιχεύα 
(1), (2), (3) και (6) όπωσ δηλωθούν ςτην προςφορϊ θα ςυμπεριληφθούν ςτη ύμβαςη και θα πρϋπει 
να εύναι ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ.  
Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφόμενο ςτην παρούςα κριτόριο ανϊθεςησ 
τιμό όπωσ ορύζεται κατωτϋρω και ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Παρϊρτημα VIΙ τησ διακόρυξησ. 
 
Α. Σιμϋσ  
Α.1. Η τιμό τησ παρεχόμενησ υπηρεςύασ θα δοθεύ με μηνιαύο αντϊλλαγμα, χωρύσ Υ.Π.Α., θα 
αναγρϊφονται δε ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ, για το ςύνολο των προσ καθαριςμό κτιριακών 
εγκαταςτϊςεων, για το οπούο υποβϊλλεται η προςφορϊ.  
την τιμό περιλαμβϊνονται όλεσ οι δαπϊνεσ του αναδόχου (αξύα ειδών και υλικών καθαριότητασ, 
μιςθού προςωπικού, ειςφορϋσ κλπ), οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, 
ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.  
Α.2. Η αναγραφό τησ τιμόσ ςε ΕΤΡΨ, μπορεύ να γύνεται με δύο δεκαδικϊ ψηφύα, εφόςον 
χρηςιμοποιεύται ςε ενδιϊμεςουσ υπολογιςμούσ. Σο γενικό ςύνολο ςτρογγυλοποιεύται ςε δυο δεκαδικϊ 
ψηφύα, προσ τα ϊνω εϊν το τρύτο δεκαδικό ψηφύο εύναι ύςο ό μεγαλύτερο του πϋντε και προσ τα κϊτω 
εϊν εύναι μικρότερο του πϋντε.  
Α.3. Οι τιμϋσ θα πρϋπει να δύδονται ςε ΕΤΡΨ, ςυμπεριλαμβανομϋνων κϊθε εύδουσ δαπανών μϋχρι και 
την παρϊδοςη τησ παρεχόμενησ υπηρεςύασ και πϋραν αυτόσ ουδεμύα ϊλλη οικονομικό ό ϊλλου εύδουσ 
απαύτηςη μπορεύ να εγερθεύ.  
Α.4. Προςφορϋσ που δεν δύνουν τισ τιμϋσ ςε ΕΤΡΨ ό που θα καθορύζουν ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο 
νόμιςμα, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.  
Α.5. Η ςύγκριςη των προςφορών θα γύνεται αποκλειςτικϊ ςτη ςυνολικό προςφερθεύςα μηνιαύα τιμό, 
χωρύσ Υ.Π.Α, για το ςύνολο των υπό παροχό υπηρεςιών (ςύμφωνα με το Παρϊρτημα I τησ παρούςασ 
διακόρυξησ). Σο μηνιαύο ςυνολικό κόςτοσ, ϊνευ Υ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομϋνων κρατόςεων και 
δαπανών, δεν θα ξεπερνϊ, επύ ποινό αποκλειςμού, την μηνιαύα προώπολογιςθεύςα εκτιμώμενη αξύα,  
Α.6. Οι τιμϋσ νοούνται ΦΨΡΙ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ, ΑΤΞΟΜΕΙΨΗ και 
παραμϋνουν ςταθερϋσ ςε όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ. ε αντύθετη περύπτωςη η προςφορϊ θα 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  
Α.7. Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η προςφορϊ, 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  
Α.8. Η δαπϊνη υπόκειται ςε κρατόςεισ όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται παρακϊτω:  
Ανϊλυςη:  
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- 2,72% υπϋρ Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. / Σ.Α.Α., η οπούα επιβαρύνεται με χαρτόςημο 2% & επ’ αυτού 20% 
ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ.  

- 2,72% υπϋρ Μ.Σ.., η οπούα επιβαρύνεται με χαρτόςημο 2% & επ’ αυτού 20% ειςφορϊ υπϋρ 
ΟΓΑ.  

- 0,07% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, η οπούα επιβαρύνεται με 
χαρτόςημο 3% & επ’ αυτού 20% ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ.  

- 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, η οπούα επιβαρύνεται με 
χαρτόςημο 3% & επ’ αυτού 20% ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ.  

- 0,02% υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, η οπούα επιβαρύνεται με 
χαρτόςημο 3% & επ’ αυτού 20% ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ.  

Επιςημαύνεται ότι, η κρϊτηςη υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, ςυνολικού 
ποςού 0,02072 %θα τεθεύ ςε ιςχύ όταν εκδοθεύ η Κοινό Τπουργικό Απόφαςη, με την οπούα θα 
ρυθμύζονται ο τρόποσ, ο χρόνοσ και η διαδικαςύα κρατόςεων.  
ύνολο: 5,72596 %. Οι κρατόςεισ υπολογύζονται επύ τησ καθαρόσ αξύασ τιμολογύου και βαρύνουν τον 
ανϊδοχο.  
Επύςησ, κατϊ την πληρωμό θα παρακρατεύται ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 του ν.4172/2013 
(Α΄-167) φόροσ ειςοδόματοσ, ότοι 8% επύ τησ καθαρόσ αξύασ των τιμολογύων αφαιρούμενων των 
ανωτϋρω κρατόςεων, ο οπούοσ βαρύνει τον ανϊδοχο και υπολογύζεται επύ τισ καθαρόσ αξύασ 
τιμολογύου μεύων των κρατόςεων. 
Α.9. Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει από τουσ προςφϋροντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για 
την τεκμηρύωςη των προςφερόμενων τιμών, αυτού δε, υποχρεούνται να παρϋχουν αυτϊ.  
Α.10. Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, η 
αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που 
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα (10) 
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα 
ϊρθρα 88 και 89 του ν.4412/2016.  
Α.11. Ψσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ οπούεσ: α) δεν δύνεται τιμό ςε ΕΤΡΨ ό που 
καθορύζεται ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νόμιςμα, β) δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, με 
την επιφύλαξη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η μηνιαύα τιμό, ϊνευ Υ.Π.Α., 
υπερβαύνει την μηνιαύα προώπολογιςθεύςα εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ, ϊνευ Υ.Π.Α., που 
καθορύζεται ςτην παρϊγραφο 1.3. τησ παρούςασ Διακόρυξησ. 

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ για διϊςτημα (12) 
μηνών από την επομϋνη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο ιςχύοσ 
μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο απορρύπτεται. 

Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από την 
αναθϋτουςα αρχό, πριν από τη λόξη τησ, με αντύςτοιχη παρϊταςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ 
ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 
2.2.2. τησ παρούςασ, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διϊςτημα ύςο με την προβλεπόμενη ωσ ϊνω 
αρχικό διϊρκεια. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανωτϊτου ορύου χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, τα 
αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτόσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ 
περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ότι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι 
οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την 
προςφορϊ και την εγγύηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω 
ανωτϊτου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε όχι. την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα 
ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ. 

ε περύπτωςη που λόξει ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών και δεν ζητηθεύ παρϊταςη τησ προςφορϊσ, η 
αναθϋτουςα αρχό δύναται με αιτιολογημϋνη απόφαςό τησ, εφόςον η εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ 
εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, να ζητόςει εκ των υςτϋρων από τουσ οικονομικούσ φορεύσ που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ εύτε όχι . 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

H αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ των προςφορών, 
απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ: 
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α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρόθεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορύζεται πιο πϊνω 
και ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. (Φρόνοσ και 
τρόποσ υποβολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακϋλων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, 
τεχνικόσ προςφορϊσ), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρόποσ ςύνταξησ και 
υποβολόσ οικονομικών προςφορών), 2.4.5. (Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών), 3.1. (Αποςφρϊγιςη και 
αξιολόγηςη προςφορών), 3.2 (Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου) τησ 
παρούςασ,  

β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν επιδϋχονται 
ςυμπλόρωςησ ό διόρθωςησ ό εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςησ ό διόρθωςησ, δεν ϋχουν 
αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη και την ςυμπλόρωςό τησ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 
3.1.1. τησ παρούςησ Διακόρυξησ, 

γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϋξει τισ απαιτούμενεσ εξηγόςεισ, εντόσ τησ 
προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από την αναθϋτουςα αρχό ςύμφωνα 
με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςασ και το ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ,  

ε) η οπούα υποβϊλλεται από ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλει δύο ό περιςςότερεσ προςφορϋσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχύει, υπό τουσ όρουσ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4 περ. β τησ παρούςασ (περ. γ’ τησ 
παρ.4 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016) και ςτην περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων με 
κοινϊ μϋλη, καθώσ και ςτην περύπτωςη οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν εύτε αυτοτελώσ εύτε 
ωσ μϋλη ενώςεων, 

ςτ) η οπούα εύναι υπό αύρεςη, 

ζ) η οπούα θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ,  

η) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται από τα ϋγγραφα τησ 
παρούςησ Διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ 
ύμβαςησ. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ   

Η αναθϋτουςα αρχό υποχρεούται, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών, να 
υποβϊλει γραπτό αύτημα προσ τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και υντονιςμού του ώματοσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για τη χορόγηςη πιςτοποιητικού, από το οπούο να προκύπτουν όλεσ οι πρϊξεισ 
επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ εκϊςτου των υποψόφιων εργολϊβων. Σο 
πιςτοποιητικό αποςτϋλλεται ςτην αναθϋτουςα αρχό μϋςα ςε δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την υποβολό 
του  αιτόματοσ. ε περύπτωςη ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ προθεςμύασ, η αναθϋτουςα αρχό δικαιούται 
να προχωρόςει ςτη ςύναψη τησ ςύμβαςησ. 

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη προςφορών 

Σο πιςτοποιημϋνο ςτο Ε..Η.ΔΗ.., για την αποςφρϊγιςη των προςφορών αρμόδιο όργανο τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των 
προςφορών, κατϊ το ϊρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει,  ακολουθώντασ τα εξόσ ςτϊδια: 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-Σεχνικό Προςφορϊ» 
την 01/10/2021 και περύ ώρα 10:00’. 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπό)φακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ», κατϊ την ημερομηνύα και 
ώρα που θα ορύςει η Αναθϋτουςα Αρχό. 

Με την αποςφρϊγιςη των ωσ ϊνω φακϋλων, ςύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 
3.1.2 τησ παρούςασ, κϊθε προςφϋρων αποκτϊ πρόςβαςη ςτισ λοιπϋσ προςφορϋσ και τα υποβληθϋντα 
δικαιολογητικϊ τουσ, με την επιφύλαξη των πτυχών εκεύνων τησ κϊθε προςφορϊσ, που ϋχουν 
χαρακτηριςθεύ ωσ εμπιςτευτικϋσ. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να 
διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ ό να διευκρινύςουν το περιεχόμενο 
τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ προςφορϊσ τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει. 
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Για την παραλαβό των προςφορών και την αποςφρϊγιςη των (ηλεκτρονικών και ϋντυπων) 
(υπο)φακϋλων «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και «Σεχνικό προςφορϊ» από το αρμόδιο όργανο, 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, ςυντϊςςεται ςχετικό πρακτικό. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

Μετά την κατϊ περύπτωςη ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό προβαύνει 
ςτην αξιολόγηςη αυτών, μϋςω των αρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ΕΗΔΗ οργϊνων τησ, 
εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων. Η αναθϋτουςα αρχό, τηρώντασ τισ αρχϋσ τησ 
ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ, ζητϊ από τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ, όταν οι 
πληροφορύεσ ό η τεκμηρύωςη που πρϋπει να υποβϊλλονται εύναι ό εμφανύζονται ελλιπεύσ ό 
λανθαςμϋνεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων ςτο ΕΕΕ, ό όταν λεύπουν ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα, να 
υποβϊλλουν, να ςυμπληρώνουν, να αποςαφηνύζουν ό να ολοκληρώνουν τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ ό 
τεκμηρύωςη, εντόσ προθεςμύασ όχι μικρότερησ των δϋκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερησ των εύκοςι 
(20) ημερών από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. Η ςυμπλόρωςη ό 
η αποςαφόνιςη ζητεύται και γύνεται αποδεκτό υπό την προώπόθεςη ότι δεν τροποποιεύται η 
προςφορϊ του οικονομικού φορϋα και ότι αφορϊ ςε ςτοιχεύα ό δεδομϋνα, των οπούων εύναι 
αντικειμενικϊ εξακριβώςιμοσ ο προγενϋςτεροσ χαρακτόρασ ςε ςχϋςη με το πϋρασ τησ καταληκτικόσ 
προθεςμύασ παραλαβόσ προςφορών. Σα ανωτϋρω ιςχύουν κατ΄ αναλογύαν και για τυχόν ελλεύπουςεσ 
δηλώςεισ, υπό την προώπόθεςη ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώσ εξακριβώςιμα. 
Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού εξετϊζει αρχικϊ την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με 
την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 72. ε περύπτωςη παρϊλειψησ προςκόμιςησ, εύτε τησ εγγύηςησ 
ςυμμετοχόσ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, εύτε 
του πρωτοτύπου τησ ϋντυπησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ, μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ, η 
Επιτροπό Διαγωνιςμού ςυντϊςςει πρακτικό ςτο οπούο ειςηγεύται την απόρριψη τησ προςφορϊσ ωσ 
απαρϊδεκτησ. τη ςυνϋχεια εκδύδεται από την αναθϋτουςα αρχό απόφαςη, με την οπούα 
επικυρώνεται το ανωτϋρω πρακτικό. Η απόφαςη απόρριψησ τησ προςφορϊσ του παρόντοσ εδαφύου 
εκδύδεται πριν από την ϋκδοςη οποιαςδόποτε ϊλλησ απόφαςησ ςχετικϊ με την αξιολόγηςη των 
προςφορών τησ οικεύασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ςύμβαςησ και κοινοποιεύται ςε όλουσ τουσ 
προςφϋροντεσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικού διαγωνιςμού ςτο 
ΕΗΔΗ.  Κατϊ τησ εν λόγω απόφαςησ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό, ςύμφωνα με τα οριζόμενα 
ςτην παρϊγραφο 3.4 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ παρϊλληλα με τουσ φορεύσ που 
φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ 
τουσ. 
β) Μετϊ την ϋκδοςη τησ ανωτϋρω απόφαςησ η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτα εξόσ : Τποβϊλει 
γραπτό αύτημα προσ τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και υντονιςμού του ώματοσ Επιθεώρηςησ 
Εργαςύασ για τη χορόγηςη πιςτοποιητικού, από το οπούο να προκύπτουν όλεσ οι πρϊξεισ επιβολόσ 
προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ εκϊςτου των υποψόφιων εργολϊβων. Σο πιςτοποιητικό 
αποςτϋλλεται ςτην αναθϋτουςα αρχό μϋςα ςε δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την υποβολό του αιτόματοσ. 
ε περύπτωςη ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ προθεςμύασ, η αναθϋτουςα αρχό δικαιούται να προχωρόςει 
ςτη ςύναψη τησ ςύμβαςησ. τη ςυνϋχεια προχωρεύ ςτον ϋλεγχο των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και 
εν ςυνεχεύα ςτην αξιολόγηςη των τεχνικών προςφορών των προςφερόντων των οπούων τα 
δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη. Η αξιολόγηςη γύνεται ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ 
παρούςασ και η διαδικαςύα αξιολόγηςησ ολοκληρώνεται με την καταχώριςη ςε πρακτικό των 
προςφερόντων, των αποτελεςμϊτων του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ των δικαιολογητικών 
ςυμμετοχόσ και των τεχνικών προςφορών. 
γ) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αξιολόγηςη των οικονομικών προςφορών 
των προςφερόντων, των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και η τεχνικό προςφορϊ κρύθηκαν 
αποδεκτϊ, ςυντϊςςει πρακτικό ςτο οπούο καταχωρύζονται οι οικονομικϋσ προςφορϋσ κατϊ ςειρϊ 
μειοδοςύασ και ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απόρριψό τουσ, την κατϊταξη των 
προςφορών και την ανϊδειξη του προςωρινού αναδόχου. 

Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, η 
αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 
«Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικού διαγωνιςμού ςτο ΕΗΔΗ, να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που 
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο εύκοςι (20) 
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα 
ϊρθρα 88 και 89 ν.4412/2016. Εϊν τα παρεχόμενα ςτοιχεύα δεν εξηγούν κατϊ τρόπο ικανοποιητικό το 
χαμηλό επύπεδο τησ τιμόσ ό του κόςτουσ που προτεύνεται, η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ μη κανονικό. 
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την περύπτωςη ιςότιμων προςφορών η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ 
των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ 
Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορϋσ. τη ςυνϋχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εγκρύνει τα 
ανωτϋρω πρακτικϊ εκδύδεται απόφαςη για τα αποτελϋςματα όλων των ανωτϋρω ςταδύων 
(«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», «Σεχνικό Προςφορϊ» και «Οικονομικό Προςφορϊ») και η αναθϋτουςα 
αρχό προςκαλεύ εγγρϊφωσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικού 
διαγωνιςμού ςτο ΕΗΔΗ, τον πρώτο ςε κατϊταξη μειοδότη ςτον οπούον πρόκειται να γύνει η 
κατακύρωςη («προςωρινόσ ανϊδοχοσ») να υποβϊλει τα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με 
όςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 103 και την παρϊγραφο 3.2 τησ παρούςασ, περύ πρόςκληςησ για υποβολό 
δικαιολογητικών. Η απόφαςη ϋγκριςησ των πρακτικών δεν κοινοποιεύται ςτουσ προςφϋροντεσ και 
ενςωματώνεται ςτην απόφαςη κατακύρωςησ.  

ε κϊθε περύπτωςη, όταν εξ αρχόσ ϋχει υποβληθεύ μύα προςφορϊ, τα αποτελϋςματα όλων των ςταδύων 
τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, ότοι Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, Σεχνικόσ Προςφορϊσ και Οικονομικόσ 
Προςφορϊσ, επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ του ϊρθρου 105 του ν. 4412/2016, 
ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.3 τησ παρούςασ, που εκδύδεται μετϊ το πϋρασ και του τελευταύου 
ςταδύου τησ διαδικαςύασ. Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ 
ΑΕΠΠ ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτην παρϊγραφο 3.4 τησ παρούςασ. 

ημειώνεται ότι, δεν εξετϊζονται υπομνόματα υποψηφύων οικονομικών φορϋων επύ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ / τεχνικών προςφορών ϊλλων υποψηφύων, τα οπούα αποςτϋλλονται 
ςτην Αναθϋτουςα Αρχό: α) με διαφορετικό διαδικαςύα από αυτό που περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο 
2.1.3 τησ παρούςασ και β) μετϊ την κοινοπούηςη τησ ημερομηνύασ αποςφρϊγιςησ των οικονομικών 
προςφορών. 
 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικϊ 
προςωρινού αναδόχου 

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η Αναθϋτουςα Αρχό αποςτϋλλει ειδικό ϋγγραφη ηλεκτρονικό 
ειδοπούηςη - πρόςκληςη μϋςω του υςτόματοσ ςτον προςφϋροντα, ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η 
κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο») και τον καλεύ να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, 
προςμετρούμενων από την επομϋνη τησ κοινοπούηςησ τησ ςχετικόσ ειδοπούηςησ - πρόςκληςησ ςε 
αυτόν, τα αποδεικτικϊ μϋςα (δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ), πρωτότυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών που 
περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.9.2. τησ παρούςασ, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη μη ςυνδρομό 
των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ Διακόρυξησ, καθώσ και για την πλόρωςη των 
κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτόσ. 

Ειδικότερα, το ςύνολο των ςτοιχεύων και δικαιολογητικών τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου αποςτϋλλονται 
από αυτόν ςε μορφό ηλεκτρονικών αρχεύων με μορφότυπο PDF, ςύμφωνα με τα ειδικώσ οριζόμενα 
ςτην παρϊγραφο 2.4.2.5 τησ παρούςασ. 

Εντόσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακύρωςησ και το αργότερο ϋωσ την Σρύτη 
εργϊςιμη ημϋρα από την καταληκτικό ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των δικαιολογητικών 
κατακύρωςησ, προςκομύζονται με ευθύνη του οικονομικού φορϋα, ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη 
μορφό και ςε κλειςτό φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του Διαγωνιςμού 
και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμού, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ, τα οπούα απαιτεύται να 
προςκομιςθούν ςε ϋντυπη μορφό (ωσ πρωτότυπα ό ακριβό αντύγραφα), ςύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν 
και ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντόσ τησ ανωτϋρω προθεςμύασ αύτημα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγηςησ για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεύεται με 
αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ τη χορόγηςη των 
δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για 
όςο χρόνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ.  

Επιςημαύνεται ότι, αύτημα που θα υποβϊλλετε εκπρόθεςμα, ότοι μετϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα των 
δϋκα (10) ημερών, δεν θα εξετϊζεται.  
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Σο παρόν εφαρμόζεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτώςεισ που η Αναθϋτουςα Αρχό ζητόςει την 
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών ό αιτόςεων 
ςυμμετοχόσ και πριν το ςτϊδιο κατακύρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 
παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ του Ν. 4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ 
διαφϊνειασ. 

Με την παραλαβό των ωσ ϊνω δικαιολογητικών, το ύςτημα εκδύδει επιβεβαύωςη τησ παραλαβόσ τουσ 
και αποςτϋλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μόνυμα ς’ αυτόν ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η 
κατακύρωςη. 

Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςθεύ οριςτικϊ, λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που 
κατατϋθηκαν. 

Απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ η 
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ απόψεωσ προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τησ τιμόσ, 
τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν : 

i)    Κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα, που δηλώθηκαν με  
το Ε.Ε.Ε.., εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  

ii)  δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα 
των παραπϊνω δικαιολογητικών ό  

iii)  από τα δικαιολογητικϊ, που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμού) και 2.2.4 
ϋωσ 2.2.8 (κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ) τησ παρούςασ. 

ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Ε.Ε.Ε.. ότι πληρού, οι οπούεσ 
επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ 
ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), 
δεν καταπύπτει υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του.  

Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν προςκομύςει ϋνα ό 
περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ 
επιλογόσ, ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.4 - 2.2.8 τησ παρούςασ Διακόρυξησ, η διαδικαςύα 
ματαιώνεται.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπό του Διαγωνιςμού, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ 
τα οριζόμενα ανωτϋρω (ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 
παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019) και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ εύτε για τη 
ματαύωςη τησ διαδικαςύασ εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου.  

Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ 
επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ. 

 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ύμβαςησ 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ 
των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του Ν.4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).  

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν.4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του Ν.4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
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αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ 
κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του Ν.4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του Ν.4700/2020, εφόςον απαιτείται, και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του 
Ν.4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 104 του Ν.4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Η υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριςτικοποίηςη τησ απόφαςησ κατακφρωςησ η αναθζτουςα αρχή προςκαλεί τον 
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
θζτοντάσ του προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερϊν από την κοινοποίηςη τησ ςχετικήσ ειδικήσ πρόςκληςησ. 
Η ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον 
ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 
ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα  

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ύμβαςη και 
ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, 
δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ Α.Ε.Π.Π. κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό 
παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 
που δικαιολογούν το αύτημϊ του, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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δικαιολογούν το αύτημϊ του. ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι : 

(α) Δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορϋα, αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν, αν 
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ,   

(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη γνώςη τησ πρϊξησ, που βλϊπτει τα 
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  

Ειδικϊ για την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ προκόρυξησ, η πλόρησ γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται μετϊ την 
πϊροδο δεκαπϋντε (15) ημερών από τη δημοςύευςη ςτο ΚΗΜΔΗ.  

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι 
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ, από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ. 

Η προδικαςτικό προςφυγό κατατύθεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του 
Ε..Η.ΔΗ.. ςτον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμού, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη 
«Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου 
Portable Document Format (PDF), το οπούο φϋρει εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών. 

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον 
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του Ν. 4412/2016 ςτο 
ϊρθρο 19 παρ. 1.1 και ςτο ϊρθρο 7  τησ με αριθμ. 56902/215 Τ.Α..  

Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα, ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ 
προςφυγόσ του ό ςε περύπτωςη που, πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π. επύ τησ προςφυγόσ, 
η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη 
τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 364 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει. 
Κατ’ εξαύρεςη, δεν κωλύεται η ςύναψη τησ ςύμβαςησ εϊν υποβλόθηκε μόνο μύα (1) προςφορϊ και δεν 
υπϊρχουν ενδιαφερόμενοι υποψόφιοι.   

Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ, εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του Ν. 4412/2016, 
ωσ ιςχύει.  

Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ» του Ε..Η.ΔΗ.. : 

• Κοινοποιούν την προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην περ. 
α του πρώτου εδαφύου τησ παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του 
ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• Διαβιβϊζουν ςτην Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα ςτην 
περ. β του πρώτου εδαφύου τησ παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του 
ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλομϋνων πραγματικών και 
νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη 
παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την 
προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών 
από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ. 

Η Αρχό επιλαμβϊνεται αποκλειςτικϊ επύ θεμϊτων που θύγονται με την προςφυγό και δεν μπορεύ να 
ελϋγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τησ διακόρυξησ ό ζητόματα που αφορούν τη διενϋργεια τησ 
διαδικαςύασ.  

ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, αυτό υποβϊλλεται ϋωσ 
και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον 
προςφεύγοντα μϋςω τησ πλατφόρμασ του Ε..Η.ΔΗ.. ό αν αυτό δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε 
πρόςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ των απόψεων και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατατύθενται μϋςω τησ πλατφόρμασ του Ε..Η.ΔΗ.. ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν 
από τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ. 
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Οι χρόςτεσ - οικονομικού φορεύσ ενημερώνονται για την αποδοχό ό την απόρριψη τησ προςφυγόσ από 
την Α.Ε.Π.Π.. 

Η ϊςκηςη τησ ωσ ϊνω προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ενδύκων 
βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του Ν. 4412/2016 
κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων των αναθετουςών αρχών. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ 
Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων 
ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η Α.Ε.Π.Π. κϊνει δεκτό την προδικαςτικό 
προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ λογύζονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ Α.Ε.Π.Π. και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την ανωτϋρω απόφαςη 
πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ 
τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ. 

Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ 
ακύρωςησ. 

Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από 
την ϋκδοςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ 
αναςτολόσ κατατύθεται παρϊβολο, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016. 

Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό 
ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 

Σϋλοσ, εύναι δυνατό η ϊςκηςη προδικαςτικόσ προςφυγόσ ςτην Α.Ε.Π.Π., για την κόρυξη ακυρότητασ 
τησ ςυναφθεύςασ ςύμβαςησ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 368 ϋωσ και 371 του ν. 
4412/2016. 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη διαδικαςύα 
ανϊθεςησ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει, κατόπιν 
γνώμησ τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ 
ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, κατόπιν γνώμησ του αρμόδιου οργϊνου, να 
ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την 
επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει τη διαδικαςύα ςύναψησ όταν αυτό αποβεύ ϊγονη εύτε λόγω 
μη υποβολόσ προςφορϊσ εύτε λόγω απόρριψησ όλων των προςφορών, καθώσ και ςτην περύπτωςη του 
δευτϋρου εδαφύου τησ παρ. 7 του ϊρθρου 105 του Ν.4412/2016, περύ κατακύρωςησ και ςύναψησ 
ςύμβαςησ. 

Επύςησ μπορεύ να ματαιώςει τη διαδικαςύα:  α) λόγω παρϊτυπησ διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, εκτόσ εϊν μπορεύ να θεραπεύςει το ςφϊλμα ό την παρϊλειψη ςύμφωνα με την παρ. 3 του 
ϊρθρου 106 του Ν.4412/2016 , β) αν οι οικονομικϋσ και τεχνικϋσ παρϊμετροι που ςχετύζονται με τη 
διαδικαςύα ανϊθεςησ ϊλλαξαν ουςιωδώσ και η εκτϋλεςη του ςυμβατικού αντικειμϋνου δεν ενδιαφϋρει 
πλϋον την αναθϋτουςα αρχό ό τον φορϋα για τον οπούο προορύζεται το υπό ανϊθεςη αντικεύμενο, γ) 
αν λόγω ανωτϋρασ βύασ, δεν εύναι δυνατό η κανονικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, δ) αν η επιλεγεύςα 
προςφορϊ κριθεύ ωσ μη ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη, ε) ςτην περύπτωςη των παρ. 3 και 4 του 
ϊρθρου 97 του Ν.4412/2016, περύ χρόνου ιςχύοσ προςφορών, ςτ) για ϊλλουσ επιτακτικούσ λόγουσ 
δημοςύου ςυμφϋροντοσ, όπωσ ιδύωσ, δημόςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

4.1 Εγγυόςεισ  (καλόσ εκτϋλεςησ) 

Για την υπογραφή τησ ςφμβαςησ απαιτείται η παροχή εγγφηςησ καλήσ εκτζλεςησ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, το φψοσ τησ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τησ εκτιμϊμενησ αξίασ τησ 
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ςφμβαςησ, προ Φ.Π.Α., χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςησ  και η οποία 
κατατίθεται μζχρι και την  υπογραφή του ςυμφωνητικοφ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν 
παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον 
ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ. Το περιεχόμενό τθσ να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 
ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016, ωσ 
ιςχφει. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

ε περίπτωςη τροποποίηςησ τησ ςφμβαςησ κατά την παράγραφο 4.5 τησ παροφςασ, η οποία 
ςυνεπάγεται αφξηςη τησ ςυμβατικήσ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ 
τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Η/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα  

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει, οι όροι τησ 
παρούςασ Διακόρυξησ, οι όροι του ςυμφωνητικού εγγρϊφου τησ ςύμβαςησ και ςυμπληρωματικϊ ο 
Αςτικόσ Κώδικασ. 

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ 

4.3.1 Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο 
τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δύκαιο, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 
Προςαρτόματοσ Α’ του Ν. 4412/2016.  

Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ 
αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

4.3.2 Ειδικϊ ςτισ ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών καθαριςμού περιλαμβϊνονται, επιπλϋον του 
όρου του πρώτου εδαφύου, και τα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτισ περιπτώςεισ α΄ ϋωσ ςτ΄ τησ 
παρ. 1 του ϊρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, καθώσ και ο ειδικόσ όροσ 
τησ παραγρϊφου 3 του ύδιου ϊρθρου. Ειδικότερα, ωσ προσ την εθνικό εργατικό και 
κοινωνικοαςφαλιςτικό νομοθεςύα, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ όλουσ τουσ Ελληνικούσ 
Νόμουσ τουσ ςχετικούσ με την εργαςύα (Εργατικό Νομοθεςύα) και τισ διατϊξεισ για αμοιβϋσ, και 
με τη ρητό υποχρϋωςη να καταβϊλει τισ νόμιμεσ αποδοχϋσ ςτουσ εργαζόμενουσ οι οπούεσ ςε 
καμύα περύπτωςη δεν μπορεύ να εύναι κατώτερεσ των προβλεπόμενων από τισ οικύεσ υλλογ ικϋσ 
υμβϊςεισ Εργαςύασ, ςτισ οπούεσ τυχόν υπϊγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεύ το νόμιμο ωρϊριο 
εργαςύασ, ωσ και τισ νόμιμεσ αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ, τουσ όρουσ υγιεινόσ και αςφϊλειασ των 
εργαζομϋνων, τισ λοιπϋσ κοινωνικϋσ παροχϋσ, αποζημιώςεισ, φόρουσ, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε 
ϋναντι των Ελληνικών Αρχών για την τόρηςη κϊθε υποχρϋωςησ που προκύπτει απ’ αυτϋσ. Επύςησ 
υποχρεούται να εκπληρώνει όλεσ του τισ υποχρεώςεισ απϋναντι ςτο Δημόςιο, ςτουσ 
αςφαλιςτικούσ φορεύσ και ςε κϊθε τρύτο. 
4.3.3 την Αναθϋτουςα Αρχό παρϋχεται η δυνατότητα για ϋλεγχο των ανωτϋρω μϋςω των 
αςφαλιςτικών ταμεύων κ.λ.π. ε περύπτωςη δε που διαπιςτωθεύ παρϊβαςη των παραπϊνω 





Τπ’ αριθ. 01/2021 Διακόρυξη τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ ελύδα 38 

 

αναφερόμενων όρων παρϋχεται το δικαύωμα ςτην Αναθϋτουςα Αρχό να καταγγεύλει μονομερώσ 
τη ςύμβαςη. 
4.3.4 Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να διακόψει μονομερώσ τη ύμβαςη ό να την 
τροποποιόςει αφαιρώντασ ό επανεντϊςςοντασ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, όταν προκύψουν λόγοι 
ανωτϋρασ βύασ ό εϊν εξαςφαλύςει τισ προώποθϋςεισ κϊλυψησ των αναγκών καθαριότητασ με δικϊ 
τησ μϋςα ό εϊν οι ανϊγκεσ τησ ςε προςωπικό αντύςτοιχο των προσ παροχό υπηρεςιών καλυφθούν 
από προςλόψεισ ό από ϊλλο δημόςιο φορϋα ό εφόςον παύςει η λειτουργύα τησ Τπηρεςύασ, χωρύσ 
καμύα περαιτϋρω αποζημύωςη του Αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διϊςτημα τησ ςυμβατικόσ 
περιόδου παροχόσ υπηρεςιών. 
4.3.5 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται και εύναι ο μόνοσ υπεύθυνοσ για την αποκατϊςταςη κϊθε εύδουσ 
ζημύασ ό βλϊβησ που θα προκληθεύ ςτο προςωπικό ό ςτισ κτηριακϋσ εγκαταςτϊςεισ τησ Αρχόσ ό 
ςε οποιονδόποτε τρύτο, εφόςον αυτό οφεύλεται ςε υπαιτιότητα του προςωπικού ό των εργαςιών 
του. 
4.3.6 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει  επόπτη, για την επύβλεψη τησ ςύμβαςησ και 
επικοινωνύα με αρμόδια όργανα τησ Αρχόσ τον/την οπούο-α θα γνωςτοποιόςει ςε αυτόν. 
4.3.7 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ ςχετικϊ με την αςφϊλεια των 
εργαζομϋνων και εύναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεύθυνοσ ποινικϊ και αςτικϊ για κϊθε ατύχημα 
που όθελε ςυμβεύ ςτο προςωπικό του. 
4.3.8 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην παροχό ςτο προςωπικό τησ των νομύμων αδειών, 
αναπαύςεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενϊ από αςθενεύσ ό αδικαιολόγητεσ απουςύεσ για την 
εκπλόρωςη των αναλαμβανομϋνων με την παρούςα υποχρεώςεών του ϋναντι τησ Αρχόσ  
4.3.9 Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει από τον ανϊδοχο, οποιαδόποτε 
ςτιγμό κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, να προςκομύζει και όςα ό όποια πιςτοποιητικϊ 
αναφϋρονται ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για τα υλικϊ που χρηςιμοποιεύ κατϊ την εκτϋλεςη 
αυτόσ και τα οπούα ζητούνται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 
4.3.10 Η κατϊθεςη τησ προςφορϊσ ςυνεπϊγεται εκ μϋρουσ των προςφερόντων την πλόρη 
αποδοχό των όρων τησ παρούςησ. 

4.4 Τπεργολαβύα  

4.4.1 Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθύνεσ λόγω ανϊθεςησ 
τησ εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ύμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ 
παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει, από υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθύνη του 
κυρύου αναδόχου. 

4.4.2 Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο κύριοσ ανϊδοχοσ υποχρεούται να αναφϋρει ςτην 
Αναθϋτουςα Αρχό το όνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ των 
υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ, εφόςον εύναι γνωςτϊ τη ςυγκεκριμϋνη 
χρονικό ςτιγμό. Επιπλϋον, υποχρεούται να γνωςτοποιεύ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό κϊθε αλλαγό των 
πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, καθώσ και τισ απαιτούμενεσ πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο κύριοσ ανϊδοχοσ χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύα ςτην εν λόγω 
ύμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ. ε περύπτωςη διακοπόσ 
τησ ςυνεργαςύασ του Αναδόχου με υπεργολϊβο/ υπεργολϊβουσ τησ ςύμβαςησ, αυτόσ υποχρεούται ςε 
ϊμεςη γνωςτοπούηςη τησ διακοπόσ αυτόσ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, οφεύλει δε να διαςφαλύςει την 
ομαλό εκτϋλεςη του τμόματοσ / των τμημϊτων τησ ύμβαςησ εύτε από τον ύδιο, εύτε από νϋο 
υπεργολϊβο τον οπούο θα γνωςτοποιόςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό κατϊ την ωσ ϊνω διαδικαςύα.   

4.4.3 Η Αναθϋτουςα Αρχό επαληθεύει τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού για τουσ υπεργολϊβουσ, 
όπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικϊ μϋςα τησ παραγρϊφου 
2.2.9.2 τησ παρούςασ, εφόςον το τμόμα τησ ςύμβαςησ, το οπούο ο ανϊδοχοσ προτύθεται να αναθϋςει 
υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνουν ςωρευτικϊ το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό 
(30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Επιπλϋον, προκειμϋνου να μην αθετούνται οι υποχρεώςεισ 
τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύςει τουσ ωσ ϊνω λόγουσ και για 
τμόμα τησ ςύμβαςησ που υπολεύπονται του ωσ ϊνω ποςοςτού. 

Όταν από την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού απαιτεύ ό δύναται να 
απαιτόςει την αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του ϊρθρου 131 
του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει. Η ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού ςτο πρόςωπο του υπεργολϊβου, 
ελϋγχεται με την εξϋταςη του Ε.Ε.Ε.. που υποχρεωτικϊ υποβϊλλεται χωριςτϊ από αυτόν. 
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4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ  

Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα 
ςύναψησ ύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, ωσ ιςχύει, και κατόπιν γνωμοδότηςησ τησ Επιτροπόσ τησ περ. β  τησ παρ. 11 του ϊρθρου 
221 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει.  

Η Αναθϋτουςα διατηρεύ το δικαύωμα να παρατεύνει τη διϊρκεια τησ ύμβαςησ δια τησ ϊςκηςησ του 
δικαιώματοσ προαύρεςησ, για χρονικό διϊςτημα ενόσ ϋτουσ (ότοι ϋωσ 31-12-2023) με ϋναρξη την 
επόμενη τησ ημερομηνύασ λόξησ τησ (ότοι 31-12-2022), με τουσ ύδιουσ όρουσ τησ αρχικόσ ςύμβαςησ 
κατϊ τα οριζόμενα ςτην περ. α) τησ παρ. 1 του ϊρθρου 132 του Ν.4412/2016, ωσ ιςχύει. 

Σο φυςικό αντικεύμενο τησ κατ’ αυτόν τον τρόπο τροποποιημϋνησ αρχικόσ ύμβαςησ (ϊςκηςη 
δικαιώματοσ προαύρεςησ), θα αφορϊ ςτην παροχό όμοιων υπηρεςιών καθαριότητασ και βοηθητικών 
υπηρεςιών κτιρύου με τουσ ύδιουσ όρουσ τησ αρχικόσ ύμβαςησ. 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ύμβαςησ 

4.6.1. Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να 
καταγγεύλει τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον : 

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, ωσ ιςχύει ,που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ύμβαςησ 

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που 
αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ από τη 
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ύμβαςησ, 

γ) η ύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων 
που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη 
του Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

δ) οι υπθρεςίεσ ι οι επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου του αποδζκτθ των υπθρεςιϊν 
διαπιςτϊνουν παραβάςεισ των όρων του άρκρου 68 του N. 3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 22 του N. 4144/2013 και μεταγενζςτερα με το άρκρο 39 του Ν. 4488/2017 κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ του ζργου, θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται από τθν ανακζτουςα αρχι. Πταν οι παραβάςεισ 
διαπιςτϊνονται κατά τθν παραλαβι του ζργου, τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ δεν 
ικανοποιοφνται, καταβάλλονται, όμωσ, από τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν οι αποδοχζσ ςτουσ 
εργαηομζνουσ και αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ. 

ε) οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διαπιςτϊνουν 
παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν παράνομθ απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ 
τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι. Επίςθσ, 
ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν τισ 
ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Η πράξθ επιβολισ προςτίμου ςτον εργολάβο για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ για δεφτερθ φορά κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ οδθγεί υποχρεωτικά ςτθν 
καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι και ςτθν κιρυξθ του εργολάβου ζκπτωτου. 

ςτ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

η) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 
τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ. 
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Η ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθν παροφςα ςφμβαςθ, εφόςον ο ανάδοχοσ, κακ’ 
οποιονδιποτε τρόπο εκ προκζςεωσ, ςυνεχϊσ και αποδεδειγμζνα παραλείπει να εκπλθρϊςει τισ 
αναλθφκείςεσ υποχρεϊςεισ του, ο δε ανάδοχοσ, εφόςον θ Υπθρεςία παραλείπει χωρίσ νόμιμθ αιτία, τθν 
πλθρωμι του οφειλόμενου, ςφμφωνα με τθν παροφςα, ςυμβατικοφ τμιματοσ. 
 

Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει τθ ςφμβαςθ όταν προκφψουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι εάν 
εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ κάλυψθσ των αναγκϊν κακαριότθτασ των κτιρίων και των εγκαταςτάςεων 
με δικά τθσ μζςα ι εάν οι ανάγκεσ τθσ ςε προςωπικό κακαριότθτασ καλυφκοφν από προςλιψεισ ι από 
άλλο δθμόςιο φορζα ι εφόςον παφςει τθ λειτουργία τθσ, χωρίσ καμία περαιτζρω αποηθμίωςθ του 
αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα τθσ ςυμβατικισ περιόδου κακαριςμοφ. Επίςθσ, θ Υπθρεςία 
διατθρεί το δικαίωμα να μειϊςει ανάλογα το μθνιαίο ςυμβατικό τίμθμα για το χρονικό διάςτθμα που 
κάποια από τισ ςυμβατικζσ Υπθρεςίεσ κακαριςμοφ, δεν κα λειτουργιςει. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

5.1.1 Η πληρωμό του αναδόχου θα γύνεται τμηματικϊ, ςε μηνιαύα βϊςη, με χρηματικό ϋνταλμα που θα 
εκδύδεται, κϊθε φορϊ, από την Δ.Ε.Ε.Π.Δ./Γ.Δ.Ο.Τ.Ε.. (ό από την αρμόδια οικονομικό Τπηρεςύα που θα 
οριςτεύ), ςτο όνομα του αναδόχου, ύςτερα από την ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό των προσ 
παροχό υπηρεςιών και αφού προςκομιςθούν ςτην Τπηρεςύα μασ, από τον πϊροχο υπηρεςιών, τα 
ςχετικϊ τιμολόγια. 

5.1.2. Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη των νομύμων 
παραςτατικών και δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ 
υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό και ιδύωσ: 

α) Σιμολόγιο,  υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, με την ϋνδειξη «ΜΕ ΠΙΣΨΗ».  

β) ΙΒΑΝ του αναδόχου (Βεβαύωςη τησ Σρϊπεζασ ό φ/α τησ πρώτησ ςελύδασ του βιβλιαρύου). 

γ) Πρακτικϊ παρακολούθηςησ και καλόσ εκτϋλεςησ των εργαςιών από την ειδικϊ για το ςκοπό αυτό, 
ςυγκροτηθεύςα Επιτροπό παραλαβόσ τησ κϊθε Τπηρεςύασ.    

5.1.3. Επιςημαύνεται ότι, η υποβολό του τιμολογύου δε μπορεύ να γύνει προ τησ ημερομηνύασ εκδόςεωσ 
του πρωτοκόλλου παραλαβόσ.  

5.1.4. Η δαπϊνη για την εν λόγω ςύμβαςη θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ του Α.Λ.Ε. 2420204001 του 
Ειδικού Υορϋα: 1047-201-1800300 «Διεύθυνςη Αςτυνομύασ Κορινθύασ», για τα οικονομικϊ ϋτη 
2022 και 2023, ςύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7488/21/644125 από 31/03/2021 Απόφαςη Ϊγκριςησ 
Ανϊληψησ Πολυετούσ Τποχρϋωςησ, με Α.Δ.Α.: ΧΚΘΘ46ΜΣΛΒ-Ν06 και ΑΔΑΜ Ϊγκριςησ: 
21REQ008364401. 

5.1.5. Toν Ανϊδοχο βαρύνουν η αξύα των ειδών και των υλικών καθαριότητασ, οι μιςθού 
προςωπικού, οι ειςφορϋσ κλπ, οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα 
με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
Ιδύωσ βαρύνεται  με κρατόςεισ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 5,72596 %, οι οπούεσ κατανϋμονται ωσ 
ακολούθωσ:  
i) υπϋρ των αςφαλιςτικών Σαμεύων Προςωπικού ΕΛ.Α., ςυνολικού ποςού 5,57056%, ωσ εξόσ: 
Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 2,72%, Μ.Σ.. 2,72%, ότοι μερικό ςύνολο 5,44% και επύ του μερικού ςυνόλου τϋλη 
χαρτοςόμου 2% και επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20% 
ii) υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςυνολικού ποςού 0,07252%, ωσ εξόσ: 
0,07 % υπϋρ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων, η οπούα 
επιβαρύνεται με κρϊτηςη αναλογικού τϋλουσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3 % επύ τησ προαναφερθεύςασ 
κρϊτηςησ και κρϊτηςησ υπϋρ ΟΓΑ ποςοςτού 20% επύ του χαρτοςόμου. 
iii) υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςυνολικού ποςού 0,06216 %, ωσ εξόσ: 
0,06 % υπϋρ τησ Α.Ε.Π.Π. επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων, η οπούα 
επιβαρύνεται με κρϊτηςη αναλογικού τϋλουσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3 % επύ τησ προαναφερθεύςασ 
κρϊτηςησ και κρϊτηςησ υπϋρ ΟΓΑ ποςοςτού 20 % επύ του χαρτοςόμου.    
v) υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, ςυνολικού ποςού 0,02072 %, ωσ εξόσ: 
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0,02 % υπϋρ ΟΠ ΕΗΔΗ επύ τησ αξύασ εκτόσ Υ.Π.Α., η οπούα επιβαρύνεται με κρϊτηςη αναλογικού 
τϋλουσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3 % επύ τησ προαναφερθεύςασ κρϊτηςησ και κρϊτηςησ υπϋρ ΟΓΑ 
ποςοςτού 20 % επύ του χαρτοςόμου. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την 
αναθϋτουςα αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Τπουργεύου Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ, 
ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 36 του N.4412/2016. 
Επιςημαύνεται ότι, η κρϊτηςη υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ θα τεθεύ ςε ιςχύ 
όταν εκδοθεύ η Κοινό Τπουργικό Απόφαςη των Τπουργών Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ και Οικονομικών 
τησ παρ. 6 του ϊρθρου 36 του N.4412/2016, με την οπούα θα ρυθμύζονται ο τρόποσ, ο χρόνοσ και η 
διαδικαςύα κρατόςεων, καθώσ και κϊθε ϊλλο αναγκαύο θϋμα για την εφαρμογό τησ ωσ ϊνω κρϊτηςησ. 
Οι παραπϊνω κρατόςεισ βαρύνουν τον ανϊδοχο. 
Επύςησ, κατϊ την πληρωμό θα παρακρατεύται ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 του ν.4172/2013 
(Α΄-167) φόροσ ειςοδόματοσ, ότοι 8% επύ τησ καθαρόσ αξύασ των τιμολογύων αφαιρουμϋνων των 
ανωτϋρω κρατόςεων, ο οπούοσ βαρύνει τον προμηθευτό. 
5.1.6. Απαγορεύεται η εκχώρηςη ςε ϊλλο πρόςωπο των εκ τησ ςυμβϊςεωσ απορρεουςών 
υποχρεώςεων του αναδόχου καθώσ και η εκχώρηςη των απαιτόςεών του ςε οποιοδόποτε τρύτο 
Υυςικό ό Νομικό πρόςωπο. Κατ’ εξαύρεςη, επιτρϋπεται η εκχώρηςη των δικαιωμϊτων του ςε 
αναγνωριςμϋνα Πιςτωτικϊ Ιδρύματα, με ςκοπό την ϋκδοςη εγγυητικών επιςτολών ό λόγω ςύμβαςησ 
πύςτωςησ με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριαςμό απ’ αυτϊ. 

5.2  Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ  

5.2.1. Ο ανϊδοχοσ, με την επιφύλαξη τησ ςυνδρομόσ λόγων ανωτϋρασ βύασ, κηρύςςεται υποχρεωτικϊ 
ϋκπτωτοσ από την ανϊθεςη που ϋγινε ςτο όνομα του και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, 
με απόφαςη του αρμοδύου αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου 
οργϊνου, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 203 του Ν. 4412/2016,  εϊν : 

α. δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ 
υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με την ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και  

β.  υπερϋβη υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, λαμβανομϋνων υπόψη των  
παρατϊςεων.  

την περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγου ϋκπτωςησ κατϊ την παρϊγραφο 5.2.1 τησ παρούςησ, η αναθϋτουςα 
αρχό κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο ειδικό όχληςη, η οπούα μνημονεύει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 203 του Ν. 
4412/2016 και περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη  περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ ο 
ανϊδοχοσ θϋτοντασ προθεςμύα για τη ςυμμόρφωςό του. Η ταςςόμενη προθεςμύα πρϋπει να εύναι 
εύλογη και ανϊλογη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και πϊντωσ όχι μικρότερη των δεκαπϋντε (15) 
ημερών. Αν η προθεςμύα, που τϋθηκε με την ειδικό όχληςη, παρόλθε χωρύσ ο ανϊδοχοσ να 
ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την ϊπρακτη 
πϊροδο τησ προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. την απόφαςη 
προςδιορύζονται οι λόγοι τησ μη ςυμμόρφωςησ του αναδόχου προσ την ειδικό όχληςη και 
αιτιολογεύται η ϋκπτωςη με αναφορϊ ςτουσ λόγουσ που οδόγηςαν ςε αυτόν.  

5.2.2. τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, επιβϊλλεται, με απόφαςη του 
αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ 
καλεύ τον ενδιαφερόμενο προσ παροχό εξηγόςεων, ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ ό 
καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ περύπτωςη. Επιπλϋον μπορεύ να επιβληθεύ προςωρινόσ 
αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςύνολο των ςυμβϊςεων προμηθειών ό υπηρεςιών των φορϋων 
που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του παρόντοσ νόμου κατϊ τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
ϊρθρο 74 του N. 4412/2016. 

5.2.3. Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου με καθυςτϋρηςη, επιβϊλλονται 
εισ βϊροσ του ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Οι ποινικϋσ ρότρεσ 
υπολογύζονται ωσ εξόσ: 

α. για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικό διϊςτημα που δεν υπερβαύνει τισ 15 ημϋρεσ (50% 
του μόνα) επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α. των υπηρεςιών 
που παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα, 

β. για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει τισ 15 ημϋρεσ επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 5% χωρύσ Υ.Π.Α. επύ τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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γ. οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη τυχόν τμηματικών προθεςμιών εύναι ανεξϊρτητεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν οι υπηρεςύεσ που αφορούν 
ςτισ ωσ ϊνω τμηματικϋσ προθεςμύεσ παραςχεθούν μϋςα ςτη ςυνολικό τησ διϊρκεια και τισ 
εγκεκριμϋνεσ παρατϊςεισ αυτόσ και με την προώπόθεςη ότι το ςύνολο τησ ςύμβαςησ ϋχει 
εκτελεςτεύ πλόρωσ. 

δ. Επύςησ,  για πλημμελό εκτϋλεςη των όρων τησ ςύμβαςησ, δύναται να επιβϊλλεται από την 
αναθϋτουςα αρχό, κατϊ τα ςχετικώσ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 218 του Ν.4412/2016, όπωσ 
τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43, παρ. 25 περ. α΄και β’ του Ν. 4605/2019, ποινικό ρότρα, η οπούα δεν 
μπορεύ να υπερβαύνει το δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, εκτόσ αν αιτιολογημϋνα η 
αναθϋτουςα αρχό αποφαςύςει ϊλλωσ. 

 

Σο ποςό των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται από/με την αμοιβό του αναδόχου.  
 
Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από την αναθϋτουςα αρχό το δικαύωμα να κηρύξει τον 
ανϊδοχο ϋκπτωτο. 
 
Κατϊ τα λοιπϊ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των ϊρθρων 203,218 και 220 του Ν.4412/2016 περύ 
επιβολόσ κυρώςεων, ωσ ιςχύουν. 
 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων   

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των όρων 
των ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6.1. (Παρακολούθηςη ύμβαςησ), 
6.3. (Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ) 6.4. (Απόρριψη παραδοτϋρων – αντικατϊςταςη), 
καθώσ και κατ΄ εφαρμογό των ςυμβατικών όρων να αςκόςει προςφυγό για λόγουσ νομιμότητασ και 
ουςύασ ενώπιον του φορϋα που εκτελεύ τη ςύμβαςη μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα (30) ημερών από 
την ημερομηνύα τησ κοινοπούηςησ ό τησ πλόρουσ γνώςησ τησ ςχετικόσ απόφαςησ.  

Η εμπρόθεςμη ϊςκηςη τησ προςφυγόσ αναςτϋλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρώςεισ. Επύ τησ προςφυγόσ 
αποφαςύζει το αρμοδύωσ αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από γνωμοδότηςη του προβλεπόμενου ςτισ 
περιπτώςεισ β΄ και δ΄ τησ παραγρϊφου 11 του ϊρθρου 221 του Ν.4412/2016, ωσ ιςχύει, οργϊνου, 
εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την ϊςκηςό τησ, ϊλλωσ θεωρεύται ωσ ςιωπηρώσ 
απορριφθεύςα.  

Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ δεν χωρεύ η ϊςκηςη ϊλλησ οποιαςδόποτε φύςησ διοικητικόσ προςφυγόσ. 
Αν κατϊ τησ απόφαςησ που επιβϊλλει κυρώςεισ δεν αςκηθεύ εμπρόθεςμα η προςφυγό ό αν 
απορριφθεύ αυτό από το αποφαινόμενο αρμοδύωσ όργανο, η απόφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν 
αςκηθεύ εμπρόθεςμα προςφυγό, αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ απόφαςησ μϋχρι αυτό να 
οριςτικοποιηθεύ. 

5.4 Δικαςτικό Επύλυςη διαφορών   

Κϊθε διαφορϊ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη ύμβαςη προμόθεια ό 
παροχόσ υπηρεςιών, που ςυνϊπτονται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ διακόρυξησ, επιλύεται με την 
ϊςκηςη προςφυγόσ ό αγωγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο τησ Περιφϋρειασ, ςτην οπούα εκτελεύται εκϊςτη 
ύμβαςη, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ παρ. 1 ϋωσ και 6 του ϊρθρου 205Α του Ν. 4412/2016, ωσ 
ιςχύει. Πριν από την ϊςκηςη τησ προςφυγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο προηγεύται υποχρεωτικϊ η 
τόρηςη τησ προβλεπόμενησ ςτο ϊρθρο 205 ενδικοφανούσ διαδικαςύασ, διαφορετικϊ η προςφυγό 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Παρακολούθηςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

6.1.1. Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ, διενεργεύται από αρμόδιο 
όργανο που ϋχει οριςτεύ ειδικϊ για τον λόγο αυτό από την Αναθϋτουςα Αρχό. Σο αρμόδιο αυτό όργανο 
ειςηγεύται για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη όλων των όρων τησ 
ςύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδόχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων 
μϋτρων λόγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφορούν ςε τροποπούηςη του 
αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, με την επιφύλαξη των διατϊξεων του 
ϊρθρου 132 του Ν. 4412/16, ωσ ιςχύει. 

6.1.2. Η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει το δικαύωμα αντικατϊςταςησ των Τπηρεςιών με ϊλλεσ, με τισ ύδιεσ 
ςυνθόκεσ και ανϊγκεσ. 
6.1.3. Η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει το δικαύωμα να αναπροςαρμόςει το ωρϊριο παροχόσ υπηρεςιών 
καθαριότητασ, ςε περύπτωςη ϋκτακτων αναγκών (ώρα ϋναρξησ – λόξησ). 
6.1.4. Η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει το δικαύωμα να τροποποιόςει τουσ χώρουσ καθαριςμού ςτα πλαύςια 
πϊντοτε τησ ύδιασ ςυνολικόσ επιφϊνειασ (ύδιο αριθμο τ.μ) χωρύσ μεταβολό του αριθμού των ωρών 
εργαςύασ του προςωπικού τησ εταιρεύασ, χωρύσ καμύα επιπλϋον οικονομικό επιβϊρυνςη, προσ 
αντιμετώπιςη ϋκτακτων αναγκών τησ που δε μπορούν να προβλεφθούν και να καθοριςτούν με την 
παρούςα Διακόρυξη. 
6.1.5. ε περύπτωςη μεταςτϋγαςησ τησ ςυμβατικόσ Τπηρεςύασ καθαριςμού, ςε ϊλλο κτύριο ςτϋγαςησ 
(νϋο), ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του ςτο νϋο κτύριο ςτϋγαςησ τησ Τπηρεςύασ 
αυτόσ, με το ύδιο ςυμβατικό τύμημα ςτην περύπτωςη τησ ύδιασ επιφϊνειασ καθαριςμού με το κτύριο 
από το οπούο μεταςτεγϊςθηκε. 

 

6.2  Διϊρκεια ύμβαςησ 

6.2.1. Η διϊρκεια τησ ύμβαςησ ορύζεται ςε δώδεκα (12) μόνεσ, με μηνιαύεσ παραλαβϋσ των 
παραδοτϋων, ότοι ορύζεται από την 01-01-2022 ϋωσ 31-12-2022. ε περύπτωςη που παρϋλθει η 01-01-
2022, η διϊρκεια τησ ύμβαςησ θα ϊρχεται όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα αυτόσ (τησ ύμβαςησ). 

6.2.2. Η ςυνολικό διϊρκεια τησ ύμβαςησ μπορεύ να παραταθεύ, μονομερώσ, με την ϊςκηςη του 
δικαιώματοσ προαύρεςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατϊ τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ςτα ϋγγραφα 
τησ ύμβαςησ, για ϋνα ϋτοσ επιπλϋον, ότοι ϋωσ 31-12-2023. 

6.3  Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

6.3.1. Η παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων γύνεται από επιτροπό παραλαβόσ που 
ςυγκροτεύται, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

6.3.2. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ παραλαβόσ, η επιτροπό παραλαβόσ:  

α. εύτε  παραλαμβϊνει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ό παραδοτϋα, εφόςον καλύπτονται οι απαιτόςεισ τησ 
ςύμβαςησ χωρύσ ϋγκριςη ό απόφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου,  

β. εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με παρατηρόςεισ ό την απόρριψη των παρεχομϋνων υπηρεςιών ό 
παραδοτϋων, ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 6.3.3. και 6.3.4.  

Σα ανωτϋρω εφαρμόζονται και ςε τμηματικϋσ παραλαβϋσ. 

6.3.3. Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα δεν 
ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτόκολλο προςωρινόσ 
παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και 
γνωμοδοτεύ αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεςιών ό παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μπορούν οι τελευταύεσ να καλύψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

6.3.4. Για την εφαρμογό τησ παραγρϊφου 6.3.3. ορύζονται τα ακόλουθα: 

α. την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι, δεν επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημϋνη 
απόφαςη του αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να 
εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απόφαςησ, η 
επιτροπό παραλαβόσ υποχρεούται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών ό 
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παραδοτϋων τησ ςύμβαςησ και να ςυντϊξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςύμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτην απόφαςη. 

β. Αν διαπιςτωθεύ ότι επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργϊνου απορρύπτονται οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα, με την επιφύλαξη 
των οριζομϋνων ςτο ϊρθρο 220 του Ν. 4412/2016. 

6.3.5. Αν παρϋλθει χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα 
υποβολόσ του παραδοτϋου από τον οικονομικό φορϋα και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτόκολλο παραλαβόσ 
τησ παραγρϊφου 6.3.2. ό πρωτόκολλο με παρατηρόςεισ τησ παραγρϊφου 6.3.3., θεωρεύται ότι η 
παραλαβό ϋχει ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια.  

6.3.6. Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη ςύμβαςη ϋλεγχοι από επιτροπό που ςυγκροτεύται με 
απόφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρόεδροσ 
και τα μϋλη τησ επιτροπόσ τησ παραγρϊφου 6.3.1. Η παραπϊνω επιτροπό παραλαβόσ προβαύνει ςε 
όλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που προβλϋπονται από την ςύμβαςη και ςυντϊςςει τα ςχετικϊ 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφονται πριν την 
ολοκλόρωςη όλων των προβλεπομϋνων από τη ςύμβαςη ελϋγχων και τη ςύνταξη των ςχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδόποτε ενϋργεια που ϋγινε από την αρχικό επιτροπό παραλαβόσ, δεν λαμβϊνεται 
υπόψη. 

6.4 Απόρριψη παραδοτϋων - Αντικατϊςταςη 

6.4.1. ε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρου ό μϋρουσ των παρεχόμενων υπηρεςιών ό /και 
παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απόφαςη του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ επιτροπόσ παραλαβόσ, μπορεύ να εγκρύνεται αντικατϊςταςη 
των υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων αυτών με ϊλλα, που να εύναι, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ 
ςύμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται από την απόφαςη αυτό. Αν η αντικατϊςταςη 
γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, η προθεςμύα που ορύζεται για την 
αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτερη του 25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, ο δε 
πϊροχοσ των υπηρεςιών θεωρεύται ωσ εκπρόθεςμοσ και υπόκειται ςε ποινικϋσ ρότρεσ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 218 του Ν.4412/2016, και την παρϊγραφο 5.2.2 τησ παρούςασ, λόγω εκπρόθεςμησ παρϊδοςησ.  
6.4.2. Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τισ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα που απορρύφθηκαν μϋςα 
ςτην προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφόςον ϋχει λόξει η  ςυνολικό διϊρκεια, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ 
και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρώςεισ. 
 

6.5 Καταγγελύα τησ ςύμβαςησ- Τποκατϊςταςη αναδόχου 

6.5.1 την περύπτωςη που, κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ καταδικαςτεύ αμετϊκλητα 
για ϋνα από τα αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 2.2.3.1 τησ παρούςασ, η αναθϋτουςα αρχό 
δύναται να καταγγεύλει μονομερώσ τη ςύμβαςη και να αναζητόςει τυχόν αξιώςεισ αποζημύωςησ, 
ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ΑΚ, περύ αμφοτεροβαρών ςυμβϊςεων.  

6.5.2 Εϊν ο ανϊδοχοσ πτωχεύςει ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τεθεύ 
υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε 
οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη, προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ 
διατϊξεισ νόμου, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, ομούωσ, να καταγγεύλει μονομερώσ τη ςύμβαςη και να 
αναζητόςει τυχόν αξιώςεισ αποζημύωςησ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ΑΚ.  

6.5.3 ε αμφότερεσ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό δύναται 
να προςκαλϋςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατϊ ςειρϊ, μειοδότη/εσ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ τησ 
ςυγκεκριμϋνησ ςύμβαςησ και να του/τουσ προτεύνει να αναλϊβει/ουν την παροχό των υπηρεςιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τουσ ύδιουσ όρουσ και προώποθϋςεισ και βϊςει τησ προςφορϊσ που εύχε 
υποβϊλει ο ϋκπτωτοσ (ρητό ρότρα υποκατϊςταςησ) [ϊρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016 και 
Κατευθυντόρια Οδηγύα 22 τησ Αρχόσ με τύτλο «Σροποπούηςη ςυμβϊςεων κατϊ τη διϊρκειϊ τουσ», 
Κεφϊλαιο ΙΙΙ.Δ. ςημεύο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΖΓΖ)]. 

6.5.4 Η Αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη 
ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 
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α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του ν. 
4412/2016 ωσ ιςχύει, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 
β) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων 
που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη του 
Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 
γ) όταν η Αναθϋτουςα Αρχό ό οι επιτροπϋσ παραλαβόσ καλόσ εκτϋλεςησ του ϋργου διαπιςτώνουν 
παραβϊςεισ των όρων του ϊρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 22 του 
Ν.4144/2013, κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου, η ύμβαςη καταγγϋλλεται από την 
Αναθϋτουςα Αρχό. Όταν οι παραβϊςεισ διαπιςτώνονται κατϊ την παραλαβό του ϋργου, τα 
δικαιώματα που απορρϋουν από τη ύμβαςη δεν ικανοποιούνται, καταβϊλλονται, όμωσ, από τον 
αποδϋκτη των υπηρεςιών οι αποδοχϋσ ςτουσ εργαζομϋνουσ και αποδύδονται οι αςφαλιςτικϋσ τουσ 
ειςφορϋσ. 
δ) όταν οι ελεγκτικού μηχανιςμού του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ (ΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ 
διαπιςτώνουν παραβϊςεισ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, την παρϊνομη απαςχόληςη 
αλλοδαπών ό παραβϊςεισ τησ εργατικόσ και αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ, ενημερώνουν εγγρϊφωσ την 
Αναθϋτουςα Αρχό. Επύςησ, ενημερώνουν εγγρϊφωσ την Αναθϋτουςα Αρχό για τισ πρϊξεισ επιβολόσ 
προςτύμου που αφορούν τισ ανωτϋρω διαπιςτωθεύςεσ παραβϊςεισ. Η πρϊξη επιβολόσ προςτύμου ςτον 
εργολϊβου για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ 
ωσ  «υψηλόσ»  ό  «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ για δεύτερη φορϊ κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ τησ 
ύμβαςησ οδηγεύ υποχρεωτικϊ ςτην καταγγελύα τησ ύμβαςησ από την Αναθϋτουςα Αρχό και ςτην 
κόρυξη του εργολϊβου ϋκπτωτου. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ – Απαιτόςεισ 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΣΨΘΙ ΤΠΗΡΕΙΕ: 

Π
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ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ 

ΚΣΙΡΙΟΤ 

(ςε τ.μ.) 

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 
ΚΣΙΡΙΟΤ 

(ςε τ.μ.) 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΕΠΙΚΕΧΕΙ 
(Εξαιρουμϋνων 

Κυριακών & Αργιών) 

ΕΛΑΦΙΣΕ ΨΡΕ 
ΑΝΑ ΕΠΙΚΕΧΗ 

Α.Σ. ΑΓΙΨΝ 
ΘΕΟΔΨΡΨΝ 
Αγ. Θεόδωροι  

Π.Ε.Ο. Αθηνών- 
Κορύνθου- 
Σ.Κ. 200 03 

130 τμ 
Γραφειακού χώροι:  85 τμ 

Κοινόχρηςτοι χώροι (διϊδρομοι-
ςκϊλεσ): 20 τμ 

Σουαλϋτεσ: 5 τμ  

2 

 (ΔΕΤΣΕΡΑ-ΠΕΜΠΣΗ) 

Απαςχόληςη ενόσ (1) 
ατόμου με 3 ώρεσ 

εργαςύασ ανϊ 
επύςκεψη 

Α.Σ. ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ 
Λουτρϊκι 

Λ. ΑΘΗΝΨΝ (Πρώην 
ΥΙΞ) 

Σ.Κ. 203 00  
 

420 τμ 

Γραφειακού χώροι:  130 τμ 
Κοινόχρηςτοι χώροι (διϊδρομοι-

ςκϊλεσ): 40 τμ 
Κρατητόρια και χώροι  προςωρινόσ 

κρϊτηςησ: 80 τμ 
Σουαλϋτεσ: 5 τμ  

3 

(ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-
ΠΑΡΑΚΕΤΗ) 

Απαςχόληςη ενόσ (1) 
ατόμου με 3 ώρεσ 

εργαςύασ ανϊ 
επύςκεψη 

Α.Σ. ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ 
Βραχϊτι  

13ο χλμ Π.Ε.Ο. 
Κορύνθου – Πατρών  

ΣΚ 200 06 

567,5 τμ 

Γραφειακού χώροι:  180 τμ 
Κοινόχρηςτοι χώροι (διϊδρομοι, 

βερϊντεσ): 60 τμ 
Κρατητόρια και χώροι προςωρινόσ 

κρϊτηςησ: 40 τμ 
Σουαλϋτεσ: 10 τμ 

3 

(ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΕΣΑΡΣΗ-
ΠΑΡΑΚΕΤΗ) 

Απαςχόληςη ενόσ (1) 
ατόμου με 3 ώρεσ 

εργαςύασ ανϊ 
επύςκεψη 

Α.Σ. ΙΚΤΨΝΙΨΝ 
Κιϊτο 

Κροκιδϊ  52  
Σ.Κ. 202 00 

300 τμ 

Γραφειακού χώροι:  200 τμ 
Κοινόχρηςτοι χώροι (διϊδρομοι-

ςκϊλεσ): 65 τμ 
Κρατητόρια και χώροι προςωρινόσ 

κρϊτηςησ: 20 τμ 
Σουαλϋτεσ: 15 τμ 

3 

(ΣΡΙΣΗ – ΠΕΜΠΣΗ - 
ΑΒΒΑΣΟ) 

Απαςχόληςη ενόσ (1) 
ατόμου με 3 ώρεσ 

εργαςύασ ανϊ 
επύςκεψη 

Α.Σ. ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ- 
ΕΤΡΨΣΙΝΗ 
Ξυλόκαςτρο 

Αδαμοπούλου 18 
 Σ.Κ. 204 00 

300 τμ 

Γραφειακού χώροι:  140 τμ 
Κοινόχρηςτοι χώροι (διϊδρομοι-

ςκϊλεσ): 120 τμ 
Κρατητόρια και χώροι προςωρινόσ 

κρϊτηςησ: 6 τμ 
Σουαλϋτεσ: 20 τμ 

3 

(ΣΡΙΣΗ – ΠΕΜΠΣΗ - 
ΑΒΒΑΣΟ) 

Απαςχόληςη ενόσ (1) 
ατόμου με 3 ώρεσ 

εργαςύασ ανϊ 
επύςκεψη 

Α.Σ. ΝΕΜΕΑ 
Νεμϋα 

Δερβενακύων 42 
ΣΚ 205 00 

120 τμ 

Γραφειακού χώροι:  87 τμ 
Κοινόχρηςτοι χώροι (διϊδρομοι): 24 

τμ 
Κρατητόρια και χώροι προςωρινόσ 

κρϊτηςησ: 6 τμ 
Σουαλϋτεσ: 3 τμ 

2 

(ΔΕΤΣΕΡΑ-ΠΕΜΠΣΗ) 

Απαςχόληςη ενόσ (1) 
ατόμου με 3 ώρεσ 

εργαςύασ ανϊ 
επύςκεψη 

Σ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΤ 
Κόρινθοσ 

Ερμού 51 (2οσ όροφοσ) 
ΣΚ 201 31 

1510 τμ 

Γραφειακού χώροι:  250 τμ 
Κοινόχρηςτοι χώροι 

 (διϊδρομοι-ςκϊλεσ): 40 τμ 
Σουαλϋτεσ: 9 τμ 

5 

(ΔΕΤΣΕΡΑ-ΣΡΙΣΗ-
ΣΕΣΑΡΣΗ-ΠΕΜΠΣΗ-

ΠΑΡΑΚΕΤΗ) 

Απαςχόληςη ενόσ (1) 
ατόμου με 5 ώρεσ 

εργαςύασ ανϊ 
επύςκεψη 

ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ 
Κόρινθοσ 

Ερμού 51 (3οσ όροφοσ) 
ΣΚ 201 31 

Γραφειακού χώροι:  250 τμ 
Κοινόχρηςτοι χώροι (διϊδρομοι-

ςκϊλεσ): 40 τμ 
Σουαλϋτεσ: 9 τμ 

Σ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΤ 
Κόρινθοσ 

Ερμού 51 (ημιώροφοσ 
& 4οσ όροφοσ) 

ΣΚ 201 31 

Ημιώροφοσ: 
Γραφειακού χώροι: 45 τ.μ. 

Κοινόχρηςτοι χώροι (διϊδρομοι – 
ςκϊλεσ): 40τ.μ. 

4οσ Όροφοσ:  
Γραφειακού χώροι:  250 τμ 

Κοινόχρηςτοι χώροι (διϊδρομοι-
ςκϊλεσ): 40 τμ 

Σουαλϋτεσ: 9 τμ 
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΤ. 
 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 
 

ΠΡΟΑΝΑΦΨΡΗΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΡΑΣΗΗ ΑΛΛΟΔΑΠΨΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 
3Ο ΦΛΜ ΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ-ΕΞΑΜΙΛΙΨΝ 

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΕΚΑΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ / 

ΦΨΡΟΤ 
ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΌ 
ΚΑΣΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΕΠΙΚΕΧΕΙ 
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ

ΨΝ ΑΡΓΙΨΝ) 

ΕΛΑΦΙΣΕ 
ΨΡΕ ΑΝΑ 
ΕΠΙΚΕΧΗ 

 
ΝΕΟ ΚΣΙΡΙΟ 1  ΠΚΚΑΚ 

820,12 
 
 

(ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 
ΦΨΡΟΤ ΣΟΤ 
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. 
ΚΟΡΙΝΘΟΤ  

ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ 
ΣΕΕΡΑ (4) 

ΑΣΟΜΑ ΑΠΟ ΕΞΙ 
(6) ΨΡΕ 

ΕΚΑΣΟ.  

ΝΕΟ ΚΣΙΡΙΟ 2 ΠΚΚΑΚ 820,12 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

ΝΕΟ ΚΣΙΡΙΟ 3 ΠΚΚΑΚ 820,12 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

ΝΕΟ ΚΣΙΡΙΟ 4 ΠΚΚΑΚ 820,12 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

ΝΕΟ ΚΣΙΡΙΟ 5 ΠΚΚΑΚ 820,12 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

ΝΕΟ ΚΣΙΡΙΟ 6 ΠΚΚΑΚ 820,12 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

ΝΕΟ ΚΣΙΡΙΟ 7 ΠΚΚΑΚ 820,12 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

ΝΕΟ ΚΣΙΡΙΟ 8 ΠΚΚΑΚ 820,12 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

Οριοθετημϋνοι χώροι κρϊτηςησ που 
παρεμβϊλλονται μεταξύ των ανωτϋρω 

κτιρύων  (νεκρό ζώνη και προαύλιοι 
χώροι) 

2.400 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

ΣΡΕΙ (3) ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟΙ 
ΟΙΚΙΚΟΙ 

48 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 
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ΜΙΑ (1) ΚΟΠΙΑ ΠΤΛΗ 10 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

ΕΙΚΟΙ ΔΤΟ (22) ΤΠΕΡΤΧΨΜΕΝΕ 
ΚΟΠΙΕ 

2 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΕΓΑΜΕΝΟΙ 
ΦΨΡΟΙ 

600 (ΔΕΤΣΕΡΑ ΕΨ ΑΒΒΑΣΟ) 

 
 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ: Οι υπηρεςύεσ καθαριότητασ ςτο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορύνθου, θα παρϋχονται καθημερινϊ, 
ϋξι (6) φορϋσ την εβδομϊδα, ςυμπεριλαμβανομϋνων αργιών, εντόσ του διαςτόματοσ από 08.00’ 
ϋωσ 16.00’ ώρα.  
 
Α. ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ 
1. ΓΡΑΥΕΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ – ΚΑΛΕ  
1.1   ΑΝΑ ΕΠΙΚΕΧΗ – ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

 Ωδειαςμα όλων των καλαθιών αχρόςτων μϋςα ςε πλαςτικούσ ςϊκουσ(καλϊ δεμϋνουσ), 
ςυγκϋντρωςη αυτών και μεταφορϊ τουσ ςτουσ κϊδουσ απορριμμϊτων.  

 Σοποθϋτηςη καθαρών πλαςτικών ςϊκων ςε όλα τα καλϊθια αχρόςτων.  
 Ξεςκόνιςμα όλων των επύπλων (γραφεύα, καρϋκλεσ, βιβλιοθόκεσ κ.λ.π.) ςυςκευών και γενικϊ 

κϊθε αντικειμϋνου εύτε κινητού, εύτε ςταθερϊ προςαρμοςμϋνου ςτο δϊπεδο ό τουσ τούχουσ 
(πλαύςια παραθύρων, ςοβατεπύ, καλοριφϋρ, ςωλόνεσ κ.λ.π.). 

 Καθαριςμόσ τησ οριζόντιασ επιφϊνειασ των γραφεύων με ειδικό υγρό.  
 Καθαριςμόσ όλων των επιφανειών των Η/Τ με νωπό πανύ, εκτόσ από το κρύςταλλο τησ 

οθόνησ, που θα καθαρύζεται με ςτεγνό πανύ.  
 κούπιςμα ςτα δϊπεδα, διαδρόμουσ, ςκϊλεσ, πλατύςκαλα και ανελκυςτόρεσ, εν ςυνεχεύα  

ςφουγγϊριςμα αυτών με ειδικό υγρό, δύνοντασ ιδιαύτερη προςοχό ςτα πλαώνϊ και όχι γωνύεσ.  
 Καθαριςμόσ με ηλεκτρικό ςκούπα των χώρων που ϋχουν μοκϋτεσ και χαλιϊ, με ιδιαύτερη 

προςοχό ςτα πλαώνϊ και γωνύεσ.  
 Πλύςιμο με απορρυπαντικό των ψυκτών των διαδρόμων. 

  
1.2. ΜΙΑ ΥΟΡΑ ΣΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
    Καθαριςμόσ των τηλεφωνικών ςυςκευών με ςπρϋι και γυϊλιςμα με ςτεγνό πανύ.  

 Καθαριςμόσ των αξεςουϊρ των γραφεύων(μολυβοθόκεσ, χαρτοςτϊτεσ κ.λ.π.), των υποποδύων 
και των καθιςμϊτων (πλϊτη, βϊςεισ, τροχού κ.λ.π.). 

 Πλύςιμο όλων των καλαθιών αχρόςτων μϋςα – ϋξω, καθώσ και αυτών (καλαθιών) των 
κοινόχρηςτων χώρων.  

 Καθαριςμόσ μϋςα και ϋξω των κουβουκλύων των ανελκυςτόρων. 
 
1.3. ΜΙΑ ΥΟΡΑ ΣΟ ΜΗΝΑ (ΣΗΝ ΠΡΨΣΗ ΕΡΓΑΙΜΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 15η ΕΚΑΣΟΤ ΜΗΝΟ)  

 Ξεςκόνιςμα και καθαριςμό λεκϋδων από τουσ τούχουσ και των αναρτημϋνων αντικειμϋνων ς’ 
αυτούσ.  

 Καθαριςμόσ με ειδικό υγρό όλων των επύπλων και των ςωμϊτων κλιματιςμού, γενικϊ ςε όλεσ 
τουσ τισ πλευρϋσ.  

 Καθαριςμόσ διαχωριςτικών (γυϊλινων και λοιπών επιφανειών), τζαμιών εςωτερικών 
παραθύρων, πλαιςύων αυτών, περςύδων καθώσ επύςησ και καθαριςμόσ θυρών και των 
διακοπτών των φώτων. 

 Ξεςκόνιςμα φωτιςτικών ςωμϊτων επιτραπϋζιων και τησ οροφόσ, όπου υπϊρχουν. 
 
1.4. ΜΙΑ ΥΟΡΑ ΣΟ ΦΡΟΝΟ (ΣΗΝ ΠΡΨΣΗ ΕΡΓΑΙΜΗ ΜΗΝΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ)  
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 τεγνό καθϊριςμα – πλύςιμο μοκετών και χαλιών.  
 
2. ΣΟΤΑΛΕΣΕ  
2.1. Ε ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΕΧΗ – ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 Επιμελημϋνοσ καθαριςμόσ – απολύμανςη των W.C. (πλύςιμο μϋςα – ϋξω των λεκανών και των 
καλυμμϊτων τουσ, αποθηκών νερού (καζανϊκια, εξωτερικϊ), νιπτόρων, πλακιδύων, αξεςουϊρ 
μπϊνιου και όλων των ειδών υγιεινόσ).  

 Καθαριςμόσ με ιδιαύτερη προςοχό ςτα βουρτςϊκια καθαριςμού των λεκανών.  
 Καθαριςμόσ των καθρεπτών με ειδικό χημικό υγρό.  
 Απολύμανςη με οινόπνευμα των χειρολαβών των θυρών των αποχωρητηρύων (W.C.). 
 Εκκϋνωςη των δοχεύων χϊρτου και τοποθϋτηςη καινούργιων πλαςτικών ςακουλών. 
 Σοποθϋτηςη χϊρτου υγεύασ και υγρού ςαπουνιού(επύ ελλεύψεωσ-καταναλώςεωσ).  
 Καθαριςμόσ(ςκούπιςμα - ςφουγγϊριςμα) του δαπϋδου προθαλϊμου και των χώρων των 

τουαλετών.  
 
3. ΚΡΑΣΗΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΨΡΟΙ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΚΡΑΣΗΗ  
3.1. ΗΜΕΡΕ ΕΡΓΑΙΨΝ ΟΠΨ ΑΤΣΕ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

 κούπιςμα, ςφουγγϊριςμα δαπϋδων, διαδρόμων και των κοινόχρηςτων χώρων αυτών.  
 Καθαριςμόσ αποχωρητηρύων, απολύμανςη με ειδικό υγρό, νιπτόρων και γενικϊ πλακιδύων 

γύρω από τισ λεκϊνεσ.  
 Αλλαγό πλαςτικόσ ςακούλασ ςτα καλϊθια αχρόςτων. 

 
3.2.  ΜΙΑ ΥΟΡΑ ΣΟ ΜΗΝΑ  

 Απολύμανςη  
 Απεντόμωςη   
 Μυοκτονύα 

 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ – ΑΠΕΝΣΟΜΨΗ – ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 
Απαιτεύται η διενϋργεια απολύμανςησ, απεντόμωςησ και μυοκτονύασ μύα φορϊ τον μόνα, με 
την ϋκδοςη ανϊλογου πιςτοποιητικού, ςε όλεσ τισ προαναφερθεύςεσ εγκαταςτϊςεισ. 
 
 
4. ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ ΣΑΘΜΕΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΕ - ΠΡΟΑΤΛΙΟΤ 
ΦΨΡΟΤ – ΑΙΘΡΙΟ – ΑΙΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΨΝ ΦΡΗΕΨΝ (ΓΕΝΙΚΨ ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΦΡΗΣΙΚΟΙ ΦΨΡΟΙ) 
4.1. Μύα φορϊ την εβδομϊδα (νοεύται, επιπρόςθετα από τα παραπϊνω και εντόσ του ωραρύου 
όχι εκ των όδη, υπό προγραμματιςμό, επιςκϋψεων): 
4.1.1 κούπιςμα δαπϋδων, για τουσ εςωτερικούσ χώρουσ. 
4.1.2 Πλύςιμο όλων των καλαθιών αχρόςτων μϋςα – ϋξω, καθώσ και αυτών (καλαθιών) των 
κοινόχρηςτων χώρων, για τουσ εςωτερικούσ χώρουσ. 
4.1.3 Περιςυλλογό απορριμμϊτων από το αύθριο, τον προαύλιο χώρο και γενικώσ από τουσ 
εξωτερικούσ χώρουσ, που περιβϊλλουν τα κτύρια ςτϋγαςησ των Τπηρεςιών, προκειμϋνου για το 
καλαύςθητο αυτών. 
 
 
Β. Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ψ  Ε Ι    Α Ν Α Δ Ο Φ Ο Τ 
 
          Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται:   
α. Να διαθϋτει: 
 

 Απορροφητικϊ πανιϊ διαφόρων χρωμϊτων, τύπου WETTEX.  
 φουγγαρϊκια καθαριςμού διαφόρων χρωμϊτων και διαφορετικού τύπου (μαλακό, μϋτριο, 

ςκληρό).  
 φουγγαρύςτρεσ διαφόρων τύπων και αντύςτοιχα κοντϊρια.  
 ϊρωθρα ξηρού καθαριςμού και αντύςτοιχα κοντϊρια.  
 Υαρϊςια.  
 Καθαριςτόρεσ περςύδων.  
 Ταλοκαθαριςτόρεσ διαφόρων διαςτϊςεων με τα εξαρτόματϊ τουσ.  
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 Χεκαςτόρεσ. 
 Γϊντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωμϊτων.  
 Μικρούσ κουβϊδεσ χωρητικότητασ ϋωσ 10 λύτρων. 
 Απορρυπαντικό τούχων και δαπϋδων, απορρυπαντικό τζαμιών, απορρυπαντικό και 

απολυμαντικό ειδών υγιεινόσ, χλώριο, ςακούλεσ απορριμμϊτων (μαύρεσ) μικρϋσ και μεγϊλεσ.  
 Διπλό τροχόλατο καρότςι ςφουγγαρύςματοσ με βϊςη και χερούλι από χρωμιωμϋνο μϋταλλο, το 

οπούο θα διαθϋτει δύο κουβϊδεσ χωρητικότητασ ϋωσ 25 λύτρων με πρόςθετη πρϋςα 
ςτυψύματοσ.  τον ϋνα κουβϊ θα υπϊρχει το διϊλυμα υλικού καθαριότητασ και ςτον ϊλλο 
κουβϊ καθαρό νερό για το ξϋπλυμα τησ ςφουγγαρύςτρασ.  

 Ηλεκτρικό ςκούπα ιςχύοσ τουλϊχιςτον 1.200 Watt, φύλτρο κατακρϊτηςησ ςτερεών, μόκοσ 
καλωδύου κατ’ ελϊχιςτο 10 m και τη μικρότερη δυνατό εκπομπό θορύβου.  

 Αναλώςιμα εύδη καθαριότητασ (χαρτύ υγεύασ, υγρό ςαπούνι χεριών, ςακούλεσ ςκουπιδιών). 
 
Σο κόςτοσ των ειδών καθαριότητασ που απαιτούνται για την εκτϋλεςη αυτών, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων χαρτιού υγεύασ, υγρό ςαπούνι χεριών και ςακούλεσ ςκουπιδιών, θα 
επιβαρύνει τον ανϊδοχο. Επύςησ με δικό του οικονομικό επιβϊρυνςη θα προμηθεύει με 
κατϊλληλουσ ςϊκουσ απορριμμϊτων (βαρϋωσ τύπου) καθώσ και κϊδουσ περιςυλλογόσ 
απορριμμϊτων όταν απαιτηθεύ.  
 
β. Να διατηρεύ τα εργαλεύα ςε ϊριςτη κατϊςταςη τόςο από ϊποψη λειτουργύασ όςο και από ϊποψη 
εμφϊνιςη.  
 
γ. Να αντικαθιςτϊ αμϋςωσ τα εργαλεύα του ςε περύπτωςη βλϊβησ ϋτςι ώςτε να εύναι απρόςκοπτη η 
εκτϋλεςη του αναληφθϋντοσ ϋργου. Για τη φύλαξη των εργαλεύων και υλικών καθαριότητασ, τα κτύρια 
θα παρϋχουν τον ανϊλογο χώρο. Τπεύθυνοσ για τη φύλαξη των ανωτϋρω εύναι ο ανϊδοχοσ.  
 

 Σο προςωπικό καθαριότητασ πρϋπει να φορϊ καθαρϋσ και ιδύου χρώματοσ μπλούζεσ 
καθαριότητασ, οι οπούεσ δεν θα εύναι ςκιςμϋνεσ ό κακοποιημϋνεσ, θα φορϊ γϊντια οικιακού 
τύπου και παπούτςια με αντιολιςθητικϋσ ςόλεσ.  

 Οι ςφουγγαρύςτρεσ και τα πανιϊ πρϋπει να καθαρύζονται πϊντα μετϊ τη χρόςη τουσ. Να 
πλϋνονται με απορρυπαντικό και απολυμαντικό και να ςτεγνώνονται. Δεν θα διατηρούνται 
ποτϋ υγρϊ.  

 Όλα τα υλικϊ καθαριότητασ(ςφουγγαρύςτρεσ, ςφουγγϊρια και πανιϊ) θα ανανεώνονται από 
τον ανϊδοχο, όποτε απαιτεύται.  

 Θα τηρεύται ςχολαςτικϊ η χρόςη των διαφορετικού χρώματοσ πανιών για τον καθαριςμό 
διαφορετικών χώρων ό αντικειμϋνων.  

 Σο προςωπικό καθαριότητασ θα υπογρϊφει ςε βιβλύο ϊφιξησ – αναχώρηςησ που θα τηρεύται 
ςτο γραφεύο Αξιωματικού Τπηρεςύασ τησ κϊθε Τπηρεςύασ. 

 Σο ωρϊριο εργαςύασ του προςωπικού του αναδόχου (ϋναρξη-λόξη εργαςύασ) θα ορύζεται από 
το Διοικητό τησ εκϊςτοτε Τπηρεςύασ λαμβϊνοντασ υπόψη τον αριθμό των ωρών εργαςύασ που 
δόλωςε ςτην προςφορϊ του ο ανϊδοχοσ. 

 Να τηρεύ όλουσ τουσ Νόμουσ τουσ ςχετικούσ με την εργαςύα(εργατικό νομοθεςύα) και τισ 
διατϊξεισ  για αμοιβϋσ, ωρϊριο εργαςύασ, κοινωνικών παροχών, αποζημιώςεων, φόρων, 
καταβολόσ αςφαλιςτικών ειςφορών(εργοδότη και αςφαλιςμϋνου) κ.λ.π. και ευθύνεται ϋναντι 
των Ελληνικών Αρχών για την τόρηςη κϊθε υποχρϋωςησ που προκύπτει από αυτϋσ.  

 Να εκπληρώνει όλεσ του τισ υποχρεώςεισ απϋναντι ςτο Δημόςιο, ςτουσ αςφαλιςτικούσ 
οργανιςμούσ και ςε κϊθε τρύτο. ε περύπτωςη που δεν τηρούνται οι υποχρεώςεισ αυτϋσ θα 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τισ οικύεσ διατϊξεισ.  

 Να παρϋχει ςτο προςωπικό του τισ νόμιμεσ ϊδειεσ, ρεπό κ.λ.π. και να καλύπτει τα κενϊ από 
αςθϋνειεσ ό αδικαιολόγητεσ απουςύεσ για την εκπλόρωςη των αναλαμβανομϋνων 
υποχρεώςεων ϋναντι τησ Τπηρεςύασ.  

 ε περύπτωςη απεργύασ του προςωπικού του αφενόσ υποχρεούται να ειδοποιόςει την 
Τπηρεςύα τουλϊχιςτον 48 ώρεσ πριν και αφετϋρου να εξαςφαλύςει ικανό αριθμό ατόμων για 
την διεκπεραύωςη τησ εργαςύασ.  

 ε περύπτωςη ϋκτακτησ καταςτροφικόσ ανϊγκησ(πυρκαγιϊ, πλημμύρα) θα υπϊρχει ϊμεςη 
επικοινωνύα για κϊλυψη αναγκών.  
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 Εύναι υπεύθυνοσ για την αποκατϊςταςη κϊθε εύδουσ ζημιϊσ ό βλϊβησ που θα προκληθεύ ςτο 
προςωπικό και ςτισ εγκαταςτϊςεισ του κϊθε κτιρύου ό ςε οποιονδόποτε τρύτο εφόςον αυτό 
οφεύλεται ςε υπαιτιότητα των υπαλλόλων, του ιδύου (αναδόχου) ό των εργαςιών του.  

 Δεδομϋνου ότι πρόκειται για εργαςύα η οπούα θα εκτελεύται ςε χώρουσ που ϋχουν τον 
χαρακτόρα χώρων αςφαλεύασ: 

 1. Ο ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να προςκομύςει ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ των 
Τπηρεςιών καθαριςμού, για το προςωπικό που απαςχολεύται ςε καθεμύα από αυτϋσ, ξεχωριςτϊ και 
ςυγκεντρωτικϊ για όλεσ τισ προσ καθαριςμό Τπηρεςύεσ, ςτην Τπηρεςύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, 
θεωρημϋνη, από την αρμόδια Τπηρεςύα, κατϊςταςη προςωπικού που θα απαςχοληθεύ ςτισ ωσ ϊνω 
κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ. Η κατϊςταςη θα ςυνοδεύεται από θεωρημϋνο φ/ο τησ ταυτότητασ ό του 
διαβατηρύου του κϊθε εργαζομϋνου καθώσ και αντύγραφο του ποινικού μητρώου.  
 2. ε περύπτωςη αλλαγόσ ατόμων του προςωπικού του ακολουθεύται η προαναφερόμενη 
διαδικαςύα, με ταυτόχρονη ενημϋρωςη των εν λόγω Τπηρεςιών.  
 3. ε περύπτωςη διαπύςτωςησ παρϊβαςησ των όρων για την προςταςύα των κτιριακών 
εγκαταςτϊςεων τησ Αςτυνομύασ θα απομακρύνονται ΑΜΕΨ οι προςερχόμενοι για την παροχό τησ 
ςυγκεκριμϋνησ εργαςύασ και θα θεωρεύται ότι αυτό δεν παραςχϋθηκε με ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ του αναδόχου.  
 4. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελϋςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ 
τησ πρόςκληςησ και τησ ςυμβϊςεωσ, εμπρόθεςμα. Ψσ προσ τον ςυμβατικό χρόνο ανϊληψησ των 
εργαςιών υποχρεούται να εκτελϋςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ μϋςα ςτα χρονικϊ όρια και με 
τον τρόπο που ορύζει η ςύμβαςη. 
 5. Σα απορρύμματα θα περιςυλλϋγονται με μϋριμνα του αναδόχου και θα μεταφϋρονται 
ςε χώρουσ οι οπούοι εύναι αδειοδοτημϋνοι ςε επύπεδο Νομού και ςύμφωνα με όςα ορύζονται 
ςτην ιςχύουςα Νομοθεςύα περύ «Διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων». 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – Ειδικού Όροι  

 
1. Η Τπηρεςύα δεν ϋχει καμύα αςτικό ό ποινικό ευθύνη για κϊθε αξύωςη εκ μϋρουσ οποιουδόποτε 
μιςθωτού του αναδόχου και η υποχρϋωςό τησ εξαντλεύται πλόρωσ με την καταβολό τησ αμοιβόσ του 
ανϊδοχου.  
2. Απαγορεύεται η εκχώρηςη ςε ϊλλο πρόςωπο των εκ τησ ςυμβϊςεωσ απορρεουςών υποχρεώςεων 
του αναδόχου καθώσ και η εκχώρηςη των απαιτόςεών του ςε οποιοδόποτε τρύτο Υυςικό ό Νομικό 
πρόςωπο.  
3. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το 
εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού 
και εργατικού δικαύου οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του προςαρτόματοσ Α του Ν. 
4412/2016, τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και πρόληψησ του 
επαγγελματικού κινδύνου. ε περύπτωςη δε που διαπιςτωθεύ παρϊβαςη των ανωτϋρω διατϊξεων θα 
καταγγϋλλεται η ςύμβαςη με τον ανϊδοχο (ςχετ. αρθ. 18 Ν. 4412/2016).  
4. Η Τπηρεςύα δεν δεςμεύεται για την τελικό ανϊθεςη των προσ παρεχόμενων υπηρεςιών και 
δικαιούται να τησ αναθϋςει ό όχι, να ματαιώςει, να αναβϊλει ό να επαναλϊβει τη ςχετικό διαδικαςύα, 
χωρύσ ουδεμύα υποχρϋωςη για καταβολό αμοιβόσ ό αποζημύωςησ εξ αυτού του ϋργου ςτουσ 
ςυμμετϋχοντεσ.  
5. Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτον διαγωνιςμό δεν δικαιούνται αποζημύωςησ για δαπϊνεσ ςχετικϋσ με τη 
ςύνταξη και υποβολό των ςτοιχεύων που αναφϋρονται ςτην παρούςα.  
6. Όςα από τα δικαιολογητικϊ και λοιπϊ ϋγγραφα τησ προςφορϊσ, εύναι ξενόγλωςςα θα πρϋπει 
απαραιτότωσ να ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα.  
7. ε κϊθε περύπτωςη το ελληνικό κεύμενο θεωρεύται κύριο και υπεριςχύει κϊθε αντύςτοιχου 
ξενόγλωςςου κειμϋνου.  
8. Οι παραλόπτεσ τησ προκόρυξησ υποχρεούνται εντόσ δύο (2) εργϊςιμων ημερών από την παραλαβό 
τησ, να την ελϋγξουν από ϊποψη πληρότητασ και εφόςον διαπιςτώςουν οποιαδόποτε παρϊλειψη να 
το γνωρύςουν, εγγρϊφωσ ςτην Τπηρεςύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. Ενςτϊςεισ κατϊ τησ 
νομιμότητασ του διαγωνιςμού με το αιτιολογικό τησ μη πληρότητασ του παραληφθϋντοσ αντιγρϊφου 
τησ διακόρυξησ, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.  
9. Η ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό γύνεται με ευθύνη του ενδιαφερομϋνου, ο οπούοσ εξ’ αυτού και μόνο 
του λόγου δεν αντλεύ δικαύωμα αποζημύωςησ.  
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10. Κανϋνασ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτον διαγωνιςμό δεν μπορεύ ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να 
επικαλεςτεύ προφορικϋσ απαντόςεισ – πληροφορύεσ εκ μϋρουσ τησ Τπηρεςύασ διενϋργειασ του 
διαγωνιςμού ό ϊλλησ Τπηρεςύασ του Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ  
11. Η μη αποδοχό τησ χρονικόσ διϊρκειασ των προσ παρεχόμενων υπηρεςιών, αποτελεύ ουςιώδη 
απόκλιςη και η προςφορϊ θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  
12. Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να διακόψει τη ςύμβαςη όταν προκύψουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ 
ό εϊν εξαςφαλύςει τισ προώποθϋςεισ κϊλυψησ των αναγκών καθαριότητασ των κτιρύων με δικϊ τησ 
μϋςα ό εϊν οι ανϊγκεσ τησ ςε προςωπικό καθαριότητασ καλυφθούν από προςλόψεισ ό από ϊλλο 
δημόςιο φορϋα ό εφόςον παύςει τη λειτουργύα τησ, χωρύσ καμύα περαιτϋρω αποζημύωςη του 
αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διϊςτημα τησ ςυμβατικόσ περιόδου καθαριςμού. Επύςησ, η 
Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να μειώςει ανϊλογα το μηνιαύο ςυμβατικό τύμημα για το χρονικό 
διϊςτημα που αυτό δεν θα λειτουργόςει.  
13. Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα:  

13.1 Αντικατϊςταςησ ςυμβατικών Αςτυνομικών Τπηρεςιών με ϊλλεσ Αςτυνομικϋσ Τπηρεςύεσ, 
με τισ ύδιεσ ςυνθόκεσ και ανϊγκεσ.  
13.2 Αυξομεύωςησ τησ επιφανεύασ των χώρων εντόσ των ποςοςτών που προβλϋπονται. 
Ειδικότερα η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να αναθϋςει ςτον ανϊδοχο πρόςθετεσ εργαςύεσ εντόσ 
των προβλεπόμενων ποςοςτών (30% ό 15% ανϊλογα τησ Π/Τ αξύασ του διαγωνιςμού), πϋραν 
των ςυμβατικών για κϊλυψη τυχόν εκτϊκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και 
να καθοριςτούν με την παρούςα διακόρυξη. την περύπτωςη αυτό καθώσ και ςτην περύπτωςη 
που ζητηθεύ ο καθαριςμόσ κτιρύων Τπηρεςιών οι οπούεσ δεν αναφϋρονται ςτη διακόρυξη αυτό, 
ο ανϊδοχοσ πρϋπει να ειδοποιεύται εγγρϊφωσ από την Τπηρεςύα μϋςα ςε εύλογο χρονικό 
διϊςτημα. Η δαπϊνη ανϊ m2 επιφανεύασ θα πρϋπει να προκύπτει από την διαύρεςη τησ 
ςυνολικόσ ςυμβατικόσ δαπϊνησ δια του ςυνόλου τησ ςυμβατικόσ ςτεγαςμϋνησ επιφανεύασ. Ο 
ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να διαπραγματευθεύ την παροχό τησ επιπλϋον εργαςύασ που θα του 
ζητηθεύ και η δαπϊνη (επιπλϋον αμοιβό του) θα υπολογύζεται με τον τρόπο που 
προαναφϋρθηκε.  

14. ε περύπτωςη μεταςτϋγαςησ τησ ςυμβατικόσ Τπηρεςύασ καθαριςμού, ςε ϊλλο κτύριο ςτϋγαςησ 
(νϋο), ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του ςτο νϋο κτύριο ςτϋγαςησ τησ Τπηρεςύασ 
αυτόσ, με το ύδιο ςυμβατικό τύμημα ςτην περύπτωςη τησ ιδύασ επιφανεύασ καθαριςμού με το κτύριο 
από το οπούο μεταςτεγϊςθηκε και ςε περύπτωςη μεγαλύτερησ ό μικρότερησ επιφανεύασ, με την 
αναλογούςα ωσ η προαναφερόμενη παρϊγραφο αναπροςαρμογό του ςυμβατικού τιμόματοσ γι’ αυτό.  
15. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ απαρϋγκλιτα τισ διατϊξεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, δηλαδό, 
καταβολό των νόμιμων αποδοχών, οι οπούεσ ςε καμύα περύπτωςη δεν μπορεύ να εύναι κατώτερεσ των 
προβλεπόμενων από την οικεύα (κλαδικό) Ε, τόρηςη του νόμιμου ωραρύου, αςφαλιςτικό κϊλυψη, 
όροι υγιεινόσ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων κ.λ.π.. ε περύπτωςη δε που διαπιςτωθεύ παρϊβαςη του 
ανωτϋρω όρου θα καταγγϋλλεται η ςύμβαςη με τον ανϊδοχο.  
16. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να γνωςτοποιεύ ςτην Τπηρεςύα ςτην οπούα παραδύδει – προςφϋρει τισ 
υπηρεςύεσ καθαριότητασ, καθώσ και ςτην Διεύθυνςη Αςτυνομύασ Κορινθύασ πϊραυτα, κϊθε μεταβολό 
του απαςχολούμενου προςωπικού καθαριότητασ ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ του Παραρτόματοσ I΄ 
τησ παρούςησ.  
17. Η Τπηρεςύα, τησ οπούασ οι χώροι καθαρύζονται, διατηρεύ το δικαύωμα, μονομερώσ, δια του 
προώςταμϋνου τησ ό του νόμιμου αναπληρωτό αυτού, να αναςτϋλλει επ’ αόριςτον την παροχό 
υπηρεςιών καθαριότητασ ςτουσ χώρουσ των κρατητηρύων, για τον μόνο λόγο, όταν δεν υφύςτανται ς’ 
αυτϊ (κρατητόρια) για μακρϊ χρονικϊ διαςτόματα, ϊτομα προσ κρϊτηςη, ύςτερα από κατ’ αρχόν 
προφορικό και εν ςυνεχεύα, ταυτόχρονη, ϋγγραφη ειδοπούηςη - ενημϋρωςη του αναδειχθηςόμενου 
αναδόχου, με κοινοπούηςη ςτην Τπηρεςύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού (για αναπροςαρμογό του 
ςυμβατικού μηνιαύου τιμόματοσ, με ςχετικό απόφαςό τησ, κοινοποιώντασ την ςτον ανϊδοχο, πριν την 
ϋκδοςη ςχετικού τιμολογύου).  
18. Εφόςον οι υποψόφιοι ςυμμετϋχουν ςτουσ διαγωνιςμούσ με αντιπρόςωπο τουσ, υποβϊλλουν μαζύ 
με την προςφορϊ παραςτατικό εκπροςώπηςησ.  
19. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβϊλουν προςφορϋσ για το ςύνολο του διαγωνιςμού.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – Τποδεύγματα Εγγυητικών Επιςτολών   

 
1. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

ΕΚΔΟΣΗ....................................................................                                                     Ημερομηνύα ϋκδοςησ ................... 
 
Προσ:  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  
ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΝ. Δ/ΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
Ερμού 51, Κόρινθοσ 
Σ.Κ. 201 31       
Α.Υ.Μ. 090169846 
 
Εγγυητικό επιςτολό μασ υπ’ αρ. .................. για #....................# ευρώ. 
 
Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπϋρ τησ εταιρεύασ …………………………………..ό ςε 
περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικϊ και για κϊθε μύα από 
αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ τησ ιδιότητασ τουσ ωσ μελών τησ 
ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ, για τη ςυμμετοχό τουσ ςτον διενεργούμενο διαγωνιςμό ςασ, τησ 
…………………….., για την ανϊδειξη αναδόχου για το ϋργο: «Παροχό υπηρεςιών καθαριότητασ ςτισ 
κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ», ςύμφωνα με την υπ’ αρ.: 01/2021 
Διακόρυξό ςασ. Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει μόνο τισ από τη ςυμμετοχό ςτον ανωτϋρω διαγωνιςμό 
απορρϋουςεσ υποχρεώςεισ τησ εν λόγω Εταιρεύασ καθ’ όλο τον χρόνο ιςχύοσ τησ. Σο παραπϊνω ποςό 
τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη, 
αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ ςασ μϋςα ςε τρεισ (3) 
ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ 
κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου 
αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την 
Σρϊπεζα μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποςό των 
εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημόςιο και τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ 
παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχει καθοριςθεύ από το Τπουργεύο 
Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ. 
Αποδεχόμαςτε να παρατεύνουμε την ιςχύ τησ εγγύηςησ, ύςτερα από ϋγγραφη δόλωςό ςασ, με την 
προώπόθεςη ότι το ςχετικό αύτημα ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ. 
      
 

(Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) 
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2. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ - ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  
ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΝ. Δ/ΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
Ερμού 51, Κόρινθοσ 
Σ.Κ. 201 31       
Α.Υ.Μ. 090169846 
 

Εγγύηςη μασ υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….…….  

Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπϋρ τησ εταιρεύασ …………………………………..ό ςε 
περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικϊ και για κϊθε μύα από 
αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ 
ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ, για την καλό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ που αφορϊ ςτο διαγωνιςμό τησ …………. 
2021 με αντικεύμενο την: «Παροχό υπηρεςιών καθαριότητασ ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ τησ 
Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ», ςύμφωνα με την υπ’ αρ.: 01/2021 Διακόρυξό ςασ. Σο παραπϊνω 
ποςό τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ 
αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ ςασ μϋςα 
ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ 
επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζα 
μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό 
τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι 
το ποςό των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημόςιο και τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογύζοντασ και 
το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχει καθοριςθεύ από το Τπουργεύο 
Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ.  

 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΥΟ ΤΜΒΑΗ (Ε.Ε.Ε..)  

 
α) Όπωσ ορύζεται ςτα ςυνημμϋνα ηλεκτρονικϊ αρχεύα «ΕΕΕ_Διακόρυξη καθαριότητασ_Δ.Α. 
Κορινθύασ.xml» και «ΕΕΕ_Διακόρυξη καθαριότητασ_Δ.Α. Κορινθύασ.pdf» που αναρτούνται μαζύ με την 
παρούςα ςτην κεφαλύδα του ηλεκτρονικού διαγωνιςμού. 

β) Η αναθϋτουςα αρχό ςυνϋταξε με τη χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) το ΕΕΕ διαμορφωμϋνο με βϊςη τουσ όρουσ (λόγουσ 
αποκλειςμού, κριτόρια επιλογόσ κ.λπ.) τησ παρούςασ διακόρυξησ. Σο περιεχόμενο του αρχεύου, ωσ 
αρχεύο PDF, ηλεκτρονικϊ υπογεγραμμϋνο, αναρτϊται ξεχωριςτϊ ωσ αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ τησ 
διακόρυξησ ςτην κεφαλύδα του ηλεκτρονικού διαγωνιςμού. Σο αρχεύο XML αναρτϊται ςτην κεφαλύδα 
του ηλεκτρονικού διαγωνιςμού για την διευκόλυνςη των οικονομικών φορϋων προκειμϋνου να 
ςυντϊξουν τη ςχετικό απϊντηςη τουσ, μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ υπηρεςύασ Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφϋρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικόσ ςύνταξησ και 
διαχεύριςησ του ΕΕΕ. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Πρότυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ 

 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

(ϊρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων υπηρεςιών 

(ϊρθρο 8, 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητϋρασ:  

Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):   

Σόποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ:  
Σηλ:  

Σόποσ Κατοικύασ:  
Οδόσ:  

Αριθ:  
ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νςη Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομεύου 
(Ε-mail): 

 

 

Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται από τησ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του 
ϊρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ψσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τησ εταιρεύασ 
«…….……………………………………………...», με διακριτικό τύτλο ………………… και Α.Υ.Μ.:…………….…………… τησ Δ.Ο.Τ. 
……………. , για τoν υπ’ αριθ. 1/2021 ανοικτό διαγωνιςμό με αντικεύμενο την παροχό υπηρεςιών καθαριότητασ των 
κτιριακών εγκαταςτϊςεων των Αςτυνομικών Τπηρεςιών τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ για το ϋτοσ 2022, με 
μονομερϋσ δικαύωμα προαύρεςησ - παρϊταςησ διϊρκειασ τησ αρχικόσ ςύμβαςησ για ϋνα (1) επιπλϋον ϋτοσ, ότοι για το 
ϋτοσ 2023, ότι: α) την πλόρη ςυμμόρφωςη των προςφερόμενων υπηρεςιών καθαριότητασ, ςε ςχϋςη με τισ 
αντύςτοιχεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ – απαιτόςεισ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι τησ υπ’ αριθ. 1/2021 Διακόρυξησ τησ 
Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, β) όλεσ οι προςφερόμενεσ εργαςύεσ καθαριότητασ των κτιριακών 
εγκαταςτϊςεων των Αςτυνομικών Τπηρεςιών, πληρούν τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ – απαιτόςεισ του 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι τησ υπ’ αριθ. 1/2021 Διακόρυξησ τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, γ) διαθϋτουμε τον 
απαιτούμενο εξοπλιςμό για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών καθαριότητασ των κτιριακών εγκαταςτϊςεων των 
Αςτυνομικών Τπηρεςιών τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, αυτόσ περιγρϊφεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τησ υπ’ 
αριθ. 1/2021 Διακόρυξησ τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, δ) η προςφορϊ ςυντϊχθηκε ςύμφωνα με τουσ 
όρουσ τησ υπ’ αριθ. 1/2021 Διακόρυξησ τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, τησ οπούασ ϋλαβαν γνώςη, ε) 
αποδεχόμαςτε ανεπιφύλακτα τουσ όρουσ τησ τησ υπ’ αριθ. 1/2021 Διακόρυξησ τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ 
Κορινθύασ, υποχρεωτικϊ και με ποινό αποκλειςμού. 

Ημερομηνύα:      … /…/ 20… 
 

Ο – Η Δηλών 
 
 
 
 

(Τπογραφό) 
(1) Αναγρϊφεται από τον ενδιαφερόμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημόςιου τομϋα, που απευθύνεται η αύτηςη. 
(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεύθυνη δόλωςη του 
ϊρθρου 8 τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να προςπορύςει 
ςτον εαυτόν του ό ςε ϊλλον περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη μϋχρι 
10 ετών. 
(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω όψη τησ και υπογρϊφεται από τον δηλούντα ό την 
δηλούςα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Σεχνικό Προςφορϊ – Πύνακασ υμμόρφωςησ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΜΕΡΟ 
Α’ ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΝΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ---- ---- ---- 

Α.1 Για το Α.Σ. Αγύων Θεοδώρων οι εκτελούμενεσ εργαςύεσ θα γύνονται δύο φορϋσ 
εβδομαδιαύωσ (Δευτϋρα και Πϋμπτη), 3 ώρεσ ανϊ επύςκεψη ανϊ εργαζόμενο ΝΑΙ   

Α.2 
Για το Α.Σ. Λουτρακύου οι εκτελούμενεσ εργαςύεσ θα γύνονται τρεισ φορϋσ 
εβδομαδιαύωσ (Δευτϋρα, Σετϊρτη και Παραςκευό), 3 ώρεσ ανϊ επύςκεψη ανϊ 
εργαζόμενο 

ΝΑΙ   

Α.3 
Για το Α.Σ. Βϋλου Βόχασ οι εκτελούμενεσ εργαςύεσ θα γύνονται τρεισ φορϋσ 
εβδομαδιαύωσ (Δευτϋρα, Σετϊρτη και Παραςκευό), 3 ώρεσ ανϊ επύςκεψη ανϊ 
εργαζόμενο 

ΝΑΙ   

Α.4 
Για το Α.Σ. ικυωνύων οι εκτελούμενεσ εργαςύεσ θα γύνονται τρεισ φορϋσ 
εβδομαδιαύωσ (Σρύτη, Πϋμπτη και ϊββατο), 3 ώρεσ ανϊ επύςκεψη ανϊ 
εργαζόμενο 

ΝΑΙ   

Α.5 
Για το Α.Σ. Ξυλοκϊςτρου Ευρωςτύνησ οι εκτελούμενεσ εργαςύεσ θα γύνονται 
τρεισ φορϋσ εβδομαδιαύωσ (Σρύτη, Πϋμπτη και ϊββατο), 3 ώρεσ ανϊ επύςκεψη 
ανϊ εργαζόμενο 

ΝΑΙ   

Α.6 Για το Α.Σ. Νεμϋασ οι εκτελούμενεσ εργαςύεσ θα γύνονται δύο φορϋσ 
εβδομαδιαύωσ (Δευτϋρα και Πϋμπτη), 3 ώρεσ ανϊ επύςκεψη ανϊ εργαζόμενο ΝΑΙ   

Α.7 
Για το Σ.Σ. Κορύνθου, Επιτελεύο και Σ.Α. Κορύνθου οι εκτελούμενεσ εργαςύεσ θα 
γύνονται πϋντε φορϋσ εβδομαδιαύωσ (Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό), 5 ώρεσ ανϊ 
επύςκεψη ανϊ εργαζόμενο 

ΝΑΙ   

Α.8 
Για το Προαναχωρηςιακό Κϋντρο Κρϊτηςησ Αλλοδαπών Κορύνθου οι 
εκτελούμενεσ εργαςύεσ θα γύνονται ϋξι φορϋσ εβδομαδιαύωσ (Δευτϋρα ϋωσ 
ϊββατο), 6 ώρεσ ανϊ επύςκεψη ανϊ εργαζόμενο 

ΝΑΙ   

ΜΕΡΟ 
Β’ ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ---- ---- ---- 

Β.1 Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται:  ---- ---- ---- 

Β.1.1 

να τηρούν και να εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ, εφόςον καταςτούν ανϊδοχοι, τισ υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν 
από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ 
νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, 
ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

ΝΑΙ   

Β.1.2 

εφόςον καταςτούν ανϊδοχοι να εφαρμόζουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ 
τισ διατϊξεισ τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και 
πρόληψησ του επαγγελματικού κινδύνου. Η τόρηςη των εν λόγω 
υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την 
εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και 
υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ 
τουσ. 

ΝΑΙ   

Β.1.3 

ότι καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, αλλϊ και κατϊ το 
ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον καταςτούν ανϊδοχοι, αλλϊ και μετϊ 
τη λόξη ό λύςη αυτόσ, να τηρόςουν εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςουν 
ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και 
διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν 
ςε γνώςη τουσ κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των 
υποχρεώςεών τουσ και ότι θα λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να 
διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των πληροφοριών που ϋχουν 
χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 

ΝΑΙ   

Β.1.4 

να μην προβαύνουν ςε δημόςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με το ςυμβατικό 
αντικεύμενο, χωρύσ την προηγούμενη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ούτε 
να ςυμμετϋχουν ςε δραςτηριότητεσ αςυμβύβαςτεσ με τισ υποχρεώςεισ τουσ 
απϋναντι ςτην Αναθϋτουςα Αρχό και να μη δεςμεύουν αυτόν με κανϋνα τρόπο, 
χωρύσ την προηγούμενη γραπτό τησ ςυναύνεςη. 

ΝΑΙ   

Β.2 Οι υπηρεςύεσ αφορούν τον καθαριςμό των κτιριακών εγκαταςτϊςεων που 
ςτεγϊζονται οι Τπηρεςύεσ τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ. ΝΑΙ   

Β.3 
Ο καθαριςμόσ των κτιρύων των Τπηρεςιών τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ 
Κορινθύασ θα πραγματοποιεύται ςύμφωνα με τισ γενικϊ παραδεκτϋσ τεχνικϋσ, 
μεθόδουσ, διαδικαςύεσ και τα τεχνικϊ μϋςα, καθώσ και τισ γραπτϋσ και 

ΝΑΙ   
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προφορικϋσ οδηγύεσ που μπορεύ να δύνει η Αναθϋτουςα Αρχό. 

Β.4 

Οι οικονομικού φορεύσ δύνανται να επιςκεφθούν τουσ χώρουσ των κτιρύων τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, να ελϋγξουν τισ εγκαταςτϊςεισ και να βεβαιωθούν ότι 
πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ για απρόςκοπτη, αποτελεςματικό και αςφαλό 
εργαςύα του προςωπικού τουσ, ςε περύπτωςη δε ατυχόματοσ θα εύναι οι μόνοι 
υπεύθυνοι. 

ΝΑΙ   

Β.5 

Οι οικονομικού φορεύσ ςυμφωνούν και αποδϋχονται ότι: - ςε περύπτωςη 
μεταςτϋγαςησ Αςτυνομικών Τπηρεςιών τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ 
Κορινθύασ, οι υπηρεςύεσ θα εκτελούνται ςτο χώρο μεταςτϋγαςησ χωρύσ 
πρόςθετη επιβϊρυνςη, με τουσ ύδιουσ όρουσ και προώποθϋςεισ. - Εϊν υπϊρξει 
μεύωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών καθαριότητασ ςτισ Αςτυνομικϋσ 
Τπηρεςύεσ τότε θα υπϊρξει μεύωςη τησ μηνιαύασ ςυμβατικόσ αμοιβόσ τουσ κατ’ 
αναλογύα του νϋου αριθμού προςωπικού καθαριότητασ, του αριθμού ωρών 
εργαςύασ και τησ ςυχνότητασ καθαριςμού που θα απαιτηθούν από την 
Αναθϋτουςα Αρχό. 

ΝΑΙ   

Β.6 Σο προςωπικό καθαριότητασ ϋχει υποχρϋωςη: ---- ---- ---- 

Β.6.1 Να ςυμμορφώνεται ςτουσ κανονιςμούσ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ ΝΑΙ   

Β.6.2 να ςυμπεριφϋρεται ευγενικϊ προσ τουσ πολύτεσ και υπαλλόλουσ ΝΑΙ   

Β.6.3 να μην δϋχεται δώρα ό φιλοδωρόματα από κανϋναν και για οποιονδόποτε 
λόγο. ΝΑΙ   

Β.6.4 να μην αςχολεύται με οποιαδόποτε ϊλλη εργαςύα εκτόσ από τα καθόκοντϊ του. ΝΑΙ   

Β.6.5 
να μην καπνύζει ςτουσ χώρουσ όπου απαγορεύεται το κϊπνιςμα, καθώσ και 
όταν ςυνδιαλϋγεται με εργαζόμενουσ ςτην Τπηρεςύα, με τουσ υπηρετούμενουσ 
αυτόσ, καθώσ και τουσ τυχόν επιςκϋπτεσ τησ Τπηρεςύασ. 

ΝΑΙ   

Β.6.6 να γνωρύζει τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ εςωτερικόσ λειτουργύασ του κτιρύου. ΝΑΙ   

Β.7 

Ο οικονομικόσ φορϋασ εφόςον καταςτεύ ανϊδοχοσ, αναλαμβϊνει κϊθε ευθύνη 
και καθύςταται μόνοσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για οποιεςδόποτε φθορϋσ 
ό ζημιϋσ που προξενεύ ο ύδιοσ ό το προςωπικό του κατϊ την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ, καθώσ επύςησ ςε πρόςωπα ό πρϊγματα τησ Τπηρεςύασ από 
οποιαδόποτε ανεξαρτότωσ αιτύα. 

ΝΑΙ   

Β.8 Ο οικονομικόσ φορϋασ εφόςον καταςτεύ ανϊδοχοσ υποχρεούται: ---- ---- ---- 

Β.8.1 

να εξαςφαλύζει ανελλιπώσ το ςυμφωνημϋνο αριθμό προςωπικού για την 
καθαριότητα των κτιρύων τησ Τπηρεςύασ και να αναπληρώνει χωρύσ 
καθυςτϋρηςη τουσ υπαλλόλουσ του που απουςιϊζουν για οποιονδόποτε λόγο 
(ϊδεια, αςθϋνεια κ.λπ.). Αντικατϊςταςη του προςωπικού που διατύθεται ςτην 
Τπηρεςύα επιτρϋπεται μόνο κατόπιν ειδοπούηςησ και αιτιολόγηςησ από την 
εταιρεύα. Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει την αντικατϊςταςη 
προςωπικού, ωσ ακατϊλληλο για ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ ό για 
οποιονδόποτε λόγο, οπότε ο ανϊδοχοσ οφεύλει να προβεύ ςε αντικατϊςταςη 
ϊμεςα και χωρύσ αντιρρόςεισ με ϊλλο πρόςωπο, ανϊλογησ εμπειρύασ και 
προςόντων. 

ΝΑΙ   

Β.8.2 

να γνωςτοποιεύ εγγρϊφωσ και εγκαύρωσ ςε κϊθε μϋλοσ του απαςχολούμενου 
προςωπικού του ότι: i. Ουδεμύα εξϊρτηςη και εργαςιακό ό ϊλλη νόμιμη ςχϋςη 
ϋχει με την Τπηρεςύα. ii. Ϊναντι αυτού του προςωπικού θα υπϋχει αυτόσ και 
μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τησ ςύμβαςησ ποινικϋσ ευθύνεσ 

ΝΑΙ   

Β.8.3 

ςτο πλαύςιο του ςυμβατικού τιμόματοσ, να διαθϋςει τησ κατϊλληλεσ υποδομϋσ, 
εξοπλιςμό, ανθρώπινο δυναμικό και γενικότερα ό,τι απαιτεύται, ϋςτω κι αν 
αυτό δεν αναφϋρεται ρητϊ ςτην παρούςα Διακόρυξη, ώςτε να ικανοποιηθούν 
πλόρωσ οι απαιτόςεισ του ςυμβατικού αντικειμϋνου. 

ΝΑΙ   

ΜΕΡΟ 
Γ’ 

ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΑ ΓΡΑΥΕΙΑ – 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΤ ΚΑΛΕ 

---- ---- ---- 

Γ.1 Ανϊ επύςκεψη – Ημϋρα απαςχόληςησ προςωπικού καθαριότητασ: ---- ---- ---- 

Γ.1.1 Ωδειαςμα όλων των καλαθιών αχρόςτων μϋςα ςε πλαςτικούσ ςϊκουσ (καλϊ 
δεμϋνουσ), ςυγκϋντρωςη αυτών και μεταφορϊ όχι όχι κϊδουσ απορριμμϊτων ΝΑΙ   

Γ.1.2 Σοποθϋτηςη καθαρών πλαςτικών ςϊκων ςε όλα τα καλϊθια αχρόςτων. ΝΑΙ   

Γ.1.3 

Ξεςκόνιςμα όλων των επύπλων (γραφεύα, καρϋκλεσ, βιβλιοθόκεσ κ.λ.π.) 
ςυςκευών και γενικϊ κϊθε αντικειμϋνου εύτε κινητού, εύτε ςταθερϊ 
προςαρμοςμϋνου ςτο δϊπεδο ό όχι τούχουσ (πλαύςια παραθύρων, ςοβατεπύ, 
καλοριφϋρ, ςωλόνεσ κ.λ.π.). 

ΝΑΙ   

Γ.1.4 Καθαριςμόσ τησ οριζόντιασ επιφϊνειασ των γραφεύων με ειδικό υγρό. ΝΑΙ   

Γ.1.5 Καθαριςμόσ όλων των επιφανειών των Η/Τ με νωπό πανύ, εκτόσ από το 
κρύςταλλο όχι οθόνησ, που θα καθαρύζεται με ςτεγνό πανύ. ΝΑΙ   

Γ.1.6 κούπιςμα ςτα δϊπεδα, διαδρόμουσ, ςκϊλεσ, πλατύςκαλα και ανελκυςτόρεσ, 
εν ςυνεχεύα ςφουγγϊριςμα αυτών με ειδικό υγρό, δύνοντασ ιδιαύτερη προςοχό 

ΝΑΙ   
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ςτα πλαώνϊ και όχι γωνύεσ. 

Γ.1.7 Καθαριςμόσ με ηλεκτρικό ςκούπα των χώρων που ϋχουν μοκϋτεσ και χαλιϊ, με 
ιδιαύτερη προςοχό ςτα πλαώνϊ και γωνύεσ. ΝΑΙ   

Γ.1.8 Πλύςιμο με απορρυπαντικό των ψυκτών των διαδρόμων. ΝΑΙ   

Γ.2 Μύα φορϊ την εβδομϊδα (νοεύται, επιπρόςθετα από τα παραπϊνω και εντόσ 
του ωραρύου όχι εκ των όδη, υπό προγραμματιςμό, επιςκϋψεων): ---- ---- ---- 

Γ.2.1 Καθαριςμόσ των τηλεφωνικών ςυςκευών με ςπρϋώ και γυϊλιςμα με ςτεγνό 
πανύ. ΝΑΙ   

Γ.2.2 Καθαριςμόσ των αξεςουϊρ των γραφεύων (μολυβοθόκεσ, χαρτοςτϊτεσ κ.λ.π.), 
των υποποδύων και των καθιςμϊτων (πλϊτη, βϊςεισ, τροχού κ.λ.π.). ΝΑΙ   

Γ.2.3 Πλύςιμο όλων των καλαθιών αχρόςτων μϋςα – ϋξω, καθώσ και 
αυτών(καλαθιών) των κοινόχρηςτων χώρων. ΝΑΙ   

Γ.2.4 Καθαριςμόσ μϋςα και ϋξω των κουβουκλύων των ανελκυςτόρων. ΝΑΙ   

Γ.3 Μύα φορϊ το μόνα (νοεύται, επιπρόςθετα από τα παραπϊνω και εντόσ του 
ωραρύου μύασ των όδη, υπό προγραμματιςμό, επιςκϋψεων): ΝΑΙ   

Γ.3.1 Ξεςκόνιςμα και καθαριςμό λεκϋδων από τουσ τούχουσ και των αναρτημϋνων 
αντικειμϋνων ς’ αυτούσ. ΝΑΙ   

Γ.3.2 Καθαριςμόσ με ειδικό υγρό όλων των επύπλων και των ςωμϊτων κλιματιςμού, 
γενικϊ ςε όλεσ τουσ τισ πλευρϋσ. ΝΑΙ   

Γ.3.3 
Καθαριςμόσ διαχωριςτικών (γυϊλινων και λοιπών επιφανειών) τζαμιών 
εςωτερικών παραθύρων, πλαιςύων αυτών, περςύδων καθώσ επύςησ και 
καθαριςμόσ θυρών και των διακοπτών των φώτων. 

ΝΑΙ   

Γ.3.4 Ξεςκόνιςμα φωτιςτικών ςωμϊτων επιτραπϋζιων και τησ οροφόσ, όπου 
υπϊρχουν. ΝΑΙ   

Γ.4 Μύα φορϊ το χρόνο (νοεύται, επιπρόςθετα από τα παραπϊνω και εντόσ του 
ωραρύου μύασ των όδη, υπό προγραμματιςμό, επιςκϋψεων): ---- ---- ---- 

Γ.4.1 τεγνό καθϊριςμα – πλύςιμο μοκετών και χαλιών. ΝΑΙ   

ΜΕΡΟ 
Δ’ ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΙ ΣΟΤΑΛΕΣΕ ---- ---- ---- 

Δ.1 Ανϊ επύςκεψη – Ημϋρα απαςχόληςησ προςωπικού καθαριότητασ: ---- ---- ---- 

Δ.1.1 
Επιμελημϋνοσ καθαριςμόσ – απολύμανςη των W.C. (πλύςιμο μϋςα – ϋξω των 
λεκανών και των καλυμμϊτων τουσ, αποθηκών νερού (καζανϊκια, εξωτερικϊ), 
νιπτόρων, πλακιδύων, αξεςουϊρ μπϊνιου και όλων των ειδών υγιεινόσ). 

ΝΑΙ   

Δ.1.2 Καθαριςμόσ με ιδιαύτερη προςοχό ςτα βουρτςϊκια καθαριςμού των λεκανών. ΝΑΙ   

Δ.1.3 Καθαριςμόσ των καθρεπτών με ειδικό χημικό υγρό. ΝΑΙ   

Δ.1.4 Απολύμανςη με οινόπνευμα των χειρολαβών των θυρών των WC . ΝΑΙ   

Δ.1.5 Εκκϋνωςη των δοχεύων χϊρτου και τοποθϋτηςη καινούργιων πλαςτικών 
ςακουλών. ΝΑΙ   

Δ.1.6 
Προμόθεια και μϋριμνα για την τοποθϋτηςη χϊρτου υγεύασ και υγρού 
ςαπουνιού (επύ ελλεύψεωσ -καταναλώςεωσ) και ςακουλών ςκουπιδιών από 
τον προμηθευτό. 

ΝΑΙ   

Δ.1.7 Καθαριςμόσ (ςκούπιςμα - ςφουγγϊριςμα) του δαπϋδου προθαλϊμου και των 
χώρων των τουαλετών. ΝΑΙ   

ΜΕΡΟ 
Ε’ 

ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΑ ΚΡΑΣΗΣΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΦΨΡΟΤ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΚΡΑΣΗΗ 

---- ---- ---- 

Ε.1 Ανϊ επύςκεψη – Ημϋρα απαςχόληςησ προςωπικού καθαριότητασ: ---- ---- ---- 

Ε.1.1 κούπιςμα, ςφουγγϊριςμα δαπϋδων, διαδρόμων και των κοινόχρηςτων 
χώρων αυτών. ΝΑΙ   

Ε.1.2 Καθαριςμόσ αποχωρητηρύων, απολύμανςη με ειδικό υγρό, νιπτόρων και 
γενικϊ πλακιδύων γύρω από τισ λεκϊνεσ. ΝΑΙ   

Ε.1.3 Αλλαγό πλαςτικόσ ςακούλασ ςτα καλϊθια αχρόςτων. ΝΑΙ   

Ε.2 Μύα φορϊ το μόνα (νοεύται, επιπρόςθετα από τα παραπϊνω και εντόσ του 
ωραρύου όχι εκ των όδη, υπό προγραμματιςμό, επιςκϋψεων): ---- ---- ---- 

Ε.2.1 Απολύμανςη των κρατητηρύων για μολυςματικϋσ αςθϋνειεσ ΝΑΙ   

Ε.3 Μύα φορϊ το μόνα (νοεύται, επιπρόςθετα από τα παραπϊνω και εντόσ του 
ωραρύου όχι εκ των όδη, υπό προγραμματιςμό, επιςκϋψεων): ---- ---- ---- 

Ε.3.1 Απεντόμωςη και μυοκτονύα ΝΑΙ   
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ΜΕΡΟ 
Σ’ 

ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ 
ΣΑΘΜΕΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΕ - ΠΡΟΑΤΛΙΟΤ ΦΨΡΟΤ – 
ΑΙΘΡΙΟ – ΑΙΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΨΝ ΦΡΗΕΨΝ (ΓΕΝΙΚΨ 
ΛΙΓΟΣΕΡΟ ΦΡΗΣΙΚΟΙ ΦΨΡΟΙ) 

---- ---- ---- 

Σ.1 Μύα φορϊ την εβδομϊδα (νοεύται, επιπρόςθετα από τα παραπϊνω και εντόσ 
του ωραρύου όχι εκ των όδη, υπό προγραμματιςμό, επιςκϋψεων): ---- ---- ---- 

Σ.1.1 κούπιςμα δαπϋδων, για τουσ εςωτερικούσ χώρουσ. ΝΑΙ   

Σ.1.2 Πλύςιμο όλων των καλαθιών αχρόςτων μϋςα – ϋξω, καθώσ και αυτών 
(καλαθιών) των κοινόχρηςτων χώρων, για τουσ εςωτερικούσ χώρουσ. ΝΑΙ   

Σ.1.3 
Περιςυλλογό απορριμμϊτων από το αύθριο, τον προαύλιο χώρο και γενικώσ 
από τουσ εξωτερικούσ χώρουσ, που περιβϊλλουν τα κτύρια ςτϋγαςησ των 
Τπηρεςιών, προκειμϋνου για το καλαύςθητο αυτών. 

ΝΑΙ   

ΜΕΡΟ 
Ζ’ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ---- ---- ---- 

Ζ.1 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει: ---- ---- ---- 

Ζ.1.1 Απορροφητικϊ πανιϊ διαφόρων χρωμϊτων, τύπου WETTEX. ΝΑΙ   

Ζ.1.2 φουγγαρϊκια καθαριςμού διαφόρων χρωμϊτων και διαφορετικού τύπου 
(μαλακό, μϋτριο, ςκληρό). ΝΑΙ   

Ζ.1.3 φουγγαρύςτρεσ διαφόρων τύπων και αντύςτοιχα κοντϊρια. ΝΑΙ   

Ζ.1.4. ϊρωθρα ξηρού καθαριςμού και αντύςτοιχα κοντϊρια. ΝΑΙ   

Ζ.1.5 Υαρϊςια ΝΑΙ   

Ζ.1.6 Καθαριςτόρεσ περςύδων ΝΑΙ   

Ζ.1.7 Ταλοκαθαριςτόρεσ διαφόρων διαςτϊςεων με τα εξαρτόματϊ τουσ ΝΑΙ   

Ζ.1.8 Χεκαςτόρεσ ΝΑΙ   

Ζ.1.9 Γϊντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωμϊτων ΝΑΙ   

Ζ.1.10 Μικρούσ κουβϊδεσ χωρητικότητασ ϋωσ δϋκα λύτρων (10lt). ΝΑΙ   

Ζ.1.11 
Απορρυπαντικό τούχων και δαπϋδων, απορρυπαντικό τζαμιών, 
απορρυπαντικό και απολυμαντικό ειδών υγιεινόσ, χλώριο, ςακούλεσ 
απορριμμϊτων (μαύρεσ) μικρϋσ και μεγϊλεσ. 

ΝΑΙ   

Ζ.1.12 

Διπλό τροχόλατο καρότςι ςφουγγαρύςματοσ με βϊςη και χερούλι από 
χρωμιωμϋνο μϋταλλο, το οπούο θα διαθϋτει δύο κουβϊδεσ χωρητικότητασ ϋωσ 
εύκοςι λύτρων (25lt) με πρόςθετη πρϋςα ςτυψύματοσ. τον ϋνα κουβϊ θα 
υπϊρχει το διϊλυμα υλικού καθαριότητασ και ςτον ϊλλο κουβϊ καθαρό νερό 
για το ξϋπλυμα τησ ςφουγγαρύςτρασ. 

ΝΑΙ   

Ζ.1.13 
Ηλεκτρικό ςκούπα ιςχύοσ τουλϊχιςτον 1.200 Watt, φύλτρο κατακρϊτηςησ 
ςτερεών, μόκοσ καλωδύου κατ’ ελϊχιςτο δϋκα μϋτρων (10 m) και τη μικρότερη 
δυνατό εκπομπό θορύβου. 

ΝΑΙ   

Ζ.2 Να διατηρεύ τα εργαλεύα ςε ϊριςτη κατϊςταςη τόςο από ϊποψη λειτουργύασ 
όςο και από ϊποψη εμφϊνιςη. ΝΑΙ   

Ζ.3 

Να αντικαθιςτϊ αμϋςωσ τα εργαλεύα του ςε περύπτωςη βλϊβησ ϋτςι ώςτε να 
εύναι απρόςκοπτη η εκτϋλεςη του αναληφθϋντοσ ϋργου. Για τη φύλαξη των 
εργαλεύων και υλικών καθαριότητασ, τα κτύρια θα παρϋχουν τον ανϊλογο 
χώρο. Τπεύθυνοσ για τη φύλαξη των ανωτϋρω εύναι ο ανϊδοχοσ. 

ΝΑΙ   

Ζ.4 
Σο προςωπικό καθαριότητασ πρϋπει να φορϊ καθαρϋσ και ιδύου χρώματοσ 
μπλούζεσ καθαριότητασ, οι οπούεσ δεν θα εύναι ςκιςμϋνεσ ό κακοποιημϋνεσ, θα 
φορϊ γϊντια οικιακού τύπου και παπούτςια με αντιολιςθητικϋσ ςόλεσ. 

ΝΑΙ   

Ζ.5 
Οι ςφουγγαρύςτρεσ και τα πανιϊ πρϋπει να καθαρύζονται πϊντα μετϊ τη χρόςη 
τουσ. Να πλϋνονται με απορρυπαντικό και απολυμαντικό και να ςτεγνώνονται. 
Δεν θα διατηρούνται ποτϋ υγρϊ. 

ΝΑΙ   

Ζ.6 Όλα τα υλικϊ καθαριότητασ (ςφουγγαρύςτρεσ, ςφουγγϊρια και πανιϊ) θα 
ανανεώνονται από τον ανϊδοχο, όποτε απαιτεύται. ΝΑΙ   

Ζ.7 Θα τηρεύται ςχολαςτικϊ η χρόςη των διαφορετικού χρώματοσ πανιών για τον 
καθαριςμό διαφορετικών χώρων ό αντικειμϋνων. ΝΑΙ   

Ζ.8 

Να τηρεύ όλουσ τουσ Νόμουσ τουσ ςχετικούσ με την εργαςύα (εργατικό 
νομοθεςύα) και τισ διατϊξεισ για αμοιβϋσ, ωρϊριο εργαςύασ, κοινωνικών 
παροχών, αποζημιώςεων, φόρων, καταβολόσ αςφαλιςτικών ειςφορών 
(εργοδότη και αςφαλιςμϋνου) κ.λ.π. και ευθύνεται ϋναντι των Ελληνικών 
Αρχών για την τόρηςη κϊθε υποχρϋωςησ που προκύπτει από αυτϋσ. 

ΝΑΙ   

Ζ.9 Να εκπληρώνει όλεσ του τισ υποχρεώςεισ απϋναντι ςτο Δημόςιο, ςτουσ 
αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ και ςε κϊθε τρύτο. ε περύπτωςη που δεν 

ΝΑΙ   
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τηρούνται οι υποχρεώςεισ αυτϋσ η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να του 
επιβϊλει πρόςτιμο. 

Ζ.10 
Να παρϋχει ςτο προςωπικό του τισ νόμιμεσ ϊδειεσ, ρεπό κ.λ.π. και να καλύπτει 
τα κενϊ από αςθϋνειεσ ό αδικαιολόγητεσ απουςύεσ για την εκπλόρωςη των 
αναλαμβανομϋνων υποχρεώςεων ϋναντι τησ Τπηρεςύασ. 

ΝΑΙ   

Ζ.11 
ε περύπτωςη απεργύασ του προςωπικού του αφενόσ υποχρεούται να 
ειδοποιόςει την Τπηρεςύα τουλϊχιςτον 48 ώρεσ πριν και αφετϋρου να 
εξαςφαλύςει ικανό αριθμό ατόμων για την διεκπεραύωςη τησ εργαςύασ. 

ΝΑΙ   

Ζ.12 ε περύπτωςη ϋκτακτησ καταςτροφικόσ ανϊγκησ (πυρκαγιϊ, πλημμύρα) θα 
υπϊρχει ϊμεςη επικοινωνύα για κϊλυψη αναγκών. ΝΑΙ   

Ζ.13 

Εύναι υπεύθυνοσ για την αποκατϊςταςη κϊθε εύδουσ ζημιϊσ ό βλϊβησ που θα 
προκληθεύ ςτο προςωπικό και ςτισ εγκαταςτϊςεισ του κϊθε κτιρύου ό ςε 
οποιονδόποτε τρύτο εφόςον αυτό οφεύλεται ςε υπαιτιότητα των υπαλλόλων, 
του ιδύου (αναδόχου) ό των εργαςιών του. 

ΝΑΙ   

Ζ.14 

Δεδομϋνου ότι πρόκειται για εργαςύα η οπούα θα εκτελεύται ςε χώρουσ που 
ϋχουν τον χαρακτόρα χώρων αςφαλεύασ, ο ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την 
υποχρϋωςη να προςκομύςει ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ των Τπηρεςιών 
καθαριςμού, για το προςωπικό που απαςχολεύται ςε καθεμύα από αυτϋσ, 
ξεχωριςτϊ και ςυγκεντρωτικϊ για όλεσ τισ προσ καθαριςμό Τπηρεςύεσ, ςτην 
Τπηρεςύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, θεωρημϋνη, από την αρμόδια 
Τπηρεςύα, κατϊςταςη προςωπικού που θα απαςχοληθεύ ςτισ ωσ ϊνω 
κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ. Η κατϊςταςη θα ςυνοδεύεται από θεωρημϋνο φ/ο 
τησ ταυτότητασ ό του διαβατηρύου του κϊθε εργαζομϋνου καθώσ και 
αντύγραφο του ποινικού μητρώου. 

ΝΑΙ   

Ζ.15 
ε περύπτωςη αλλαγόσ ατόμων του προςωπικού του ακολουθεύται η 
προαναφερόμενη διαδικαςύα, με ταυτόχρονη ενημϋρωςη των εν λόγω 
Τπηρεςιών. 

ΝΑΙ   

Ζ.16 

ε περύπτωςη διαπύςτωςησ παρϊβαςησ των όρων για την προςταςύα των 
κτιριακών εγκαταςτϊςεων τησ Αςτυνομύασ θα απομακρύνονται ΑΜΕΨ οι 
προςερχόμενοι για την παροχό τησ ςυγκεκριμϋνησ εργαςύασ και θα θεωρεύται 
ότι αυτό δεν παραςχϋθηκε με ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ του αναδόχου. 

ΝΑΙ   

Ζ.17 

Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελϋςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ, ςύμφωνα 
με τουσ όρουσ τησ διακηρύξεωσ και τησ ςυμβϊςεωσ, εμπρόθεςμα. Ψσ προσ τον 
ςυμβατικό χρόνο ανϊληψησ των εργαςιών υποχρεούται να εκτελϋςει τισ 
ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ μϋςα ςτα χρονικϊ όρια και με τον τρόπο που 
ορύζει η ςύμβαςη. 

ΝΑΙ   

Ζ.18 

Σα απορρύμματα θα περιςυλλϋγονται με μϋριμνα του αναδόχου και θα 
μεταφϋρονται ςε χώρουσ οι οπούοι εύναι αδειοδοτημϋνοι με επύπεδο Νομού και 
ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτην ιςχύουςα Νομοθεςύα περύ «Διαχεύριςησ 
ςτερών αποβλότων»  

ΝΑΙ   

Ζ.19 

Σο κόςτοσ των ειδών καθαριότητασ που απαιτούνται για την εκτϋλεςη αυτών, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων χαρτιού υγεύασ, υγρό ςαπούνι χεριών και ςακούλεσ 
ςκουπιδιών, θα επιβαρύνει τον ανϊδοχο. Επύςησ με δικό του οικονομικό 
επιβϊρυνςη θα προμηθεύει με κατϊλληλουσ ςϊκουσ απορριμμϊτων (βαρϋωσ 
τύπου) καθώσ και κϊδουσ περιςυλλογόσ απορριμμϊτων όταν απαιτηθεύ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ 

 

ΠΡΟ: ΣΗΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Για την παροχό υπηρεςιών καθαριότητασ των κτιριακών εγκαταςτϊςεων τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ 
Κορινθύασ, όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι΄ τησ υπ’ αριθ. 1/2021 Διακόρυξησ τησ 
Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, για το χρονικό διϊςτημα από 01/01/2022 μϋχρι και την 
31/12/2022. Γύνεται μνεύα, ότι η Οικονομικό Προςφορϊ του Αναδόχου θα ιςχύςει και για το ϋτοσ 2023 
(ότοι ϋωσ 31-12-2023) εφόςον η Αναθϋτουςα Αρχό, προβεύ ςε ϊςκηςη του δικαιώματοσ προαύρεςησ. 
 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΕΡΟΝΣΟ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

Α.Υ.Μ. ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Τ.  

ΣΗΛΕΥΨΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟΤ (e-mail) 

 

 
ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Για την παροχό υπηρεςιών καθαριότητασ των κτιριακών εγκαταςτϊςεων τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ 
Κορινθύασ, όπωσ αυτϋσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται προςφϋρω μηνιαύα τιμό ……….……………………………… 
ΕΤΡΨ και ……...……............................ ΛΕΠΣΑ (……………………….€) ςυμπεριλαμβανομϋνων των νόμιμων 
κρατόςεων, τησ παρακρϊτηςησ φόρου ειςοδόματοσ και μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α.. την 
παραπϊνω τιμό περιλαμβϊνονται όλεσ οι δαπϊνεσ του αναδόχου, όπωσ αξύα ειδών και υλικών 
καθαριότητασ, μιςθού προςωπικού, εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ, επιδόματα αδειών και εορτών, αςφϊλιςησ 
προςωπικού, ωσ και κϊθε ϊλλη προβλεπόμενη από τη ςχετικό διακόρυξη δαπϊνη, ςχετικό με την 
καθαριότητα των κτιριακών εγκαταςτϊςεων των Τπηρεςιών και πϋραν αυτόσ ουδεμύα ϊλλη 
οικονομικό ό ϊλλου εύδουσ απαύτηςη μπορεύ να εγερθεύ, η οπούα αναλύεται ωσ παρακϊτω: 
 

Πύνακασ μηνιαύασ ανϊλυςησ οικονομικόσ προςφορϊσ καθαριότητασ – τοιχεύα αρθ.68 
Ν3863/2010 όπωσ τροποπ. με αρθ.22 Ν4144/2013, για το χρονικό διϊςτημα από 01/01/2022 
ϋωσ και την 31/12/2022 
(Α) Κτηριακϋσ εγκαταςτϊςεισ τησ Δ.Α. Κορινθύασ όπωσ εμφαύνονται ςτο Παρϊτημα Ι’ 
1. Ύψοσ του προώπολογιςμϋνου ποςού που αφορϊ τισ πϊςησ φύςεωσ νόμιμεσ 
αποδοχϋσ για το ςύνολο των εργαζόμενων, μηνιαύωσ. 

……….€ μηνιαύωσ 

2. Ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προώπολογιςθϋντα ποςϊ, 
μηνιαύωσ. 

……….€ μηνιαύωσ 

ΤΝΟΛΟ (Α) ……….€ μηνιαύωσ 
(Β) Διοικητικό κόςτοσ παροχόσ υπηρεςιών, για το ςύνολο των κτηριακών 
εγκαταςτϊςεων, μηνιαύωσ 

……….€ μηνιαύωσ 

(Γ) Κόςτοσ αναλωςύμων υλικών καθαριςμού, για το ςύνολο των 
κτηριακών εγκαταςτϊςεων, μηνιαύωσ 

…….% ……….€ μηνιαύωσ 

(Δ) Εργολαβικό κϋρδοσ, για το ςύνολο των κτηριακών 
εγκαταςτϊςεων, μηνιαύωσ 

…….% ……….€ μηνιαύωσ 

(Ε) Νόμιμεσ κρατόςεισ υπϋρ Δημοςύου και κρατόςεισ Σρύτων 5,72596% ……….€ μηνιαύωσ 
(Σ) Παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% ……….€ μηνιαύωσ 
(Ζ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΕΡΘΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΙΜΗ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Σ) (ΦΨΡΙ 
Υ.Π.Α.) 

……….€ μηνιαύωσ 

Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ η ςυνολικό προςφερθεύςα μηνιαύα τιμό 
(Α+Β+Γ+Δ+Ε+Σ) 
(ΦΨΡΙ Υ.Π.Α.) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……….€ μηνιαύωσ 
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ημειώςεισ:  
α) Οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ υποχρεούνται επύ ποινό αποκλειςμού, να 
εξειδικεύςουν ςε χωριςτό κεφϊλαιο τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ, το μηνιαύο κόςτοσ 
παροχόσ υπηρεςιών καθαριςμού ανϊ κτηριακό εγκατϊςταςη, όπωσ αυτϋσ αναλυτικϊ 
ορύζονται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ. 
β) Κατϊ τον υπολογιςμό των ανωτϋρω ποςών να ληφθεύ υπόψιν ότι η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ θα εύναι 
για δώδεκα (12) μόνεσ (από 01/01/2022 ϋωσ και 31/12/2022) οπότε ο επιμϋρουσ υπολογιςμόσ των 
ςτοιχεύων του Μηνιαύου Εργατικού Κόςτουσ για το ςύνολο των εργαζομϋνων που θα απαςχοληθούν 
να γύνει με γνώμονα την ςυγκεκριμϋνη διϊρκεια (δηλαδό η αναγωγό ςτο μηνιαύο ποςό θα γύνεται 
διαιρώντασ με το 12). Περαιτϋρω λεπτομϋρειεσ βρύςκονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X – Οδηγύεσ – 
Διευκρινύςεισ Για Σην υμπλόρωςη Σου Τποδεύγματοσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ. 
γ) Ο πύνακασ του παρόντοσ Παραρτόματοσ υποβϊλλεται για το ςύνολο των Τπηρεςιών ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνοσ. 
δ) Σο υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προςφορϊσ ςυμπληρώνεται (χωρύσ να τροποποιηθεύ η μορφό του) 
από τουσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με την κεύμενη εργατικό, αςφαλιςτικό και ςχετικό Νομοθεςύα, επύ 
ποινό ακυρότητασ τησ προςφορϊσ. 

 
Δηλώνω επύςησ ότι:  
Όλεσ οι εργαςύεσ καθαριότητασ, θα πληρούν τισ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι’ 
τησ υπ’ αριθμό 1/2021 Διακόρυξησ τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, τισ οπούεσ ϋλαβα γνώςη για 
την ςύνταξη τησ παρούςασ προςφορϊσ και τουσ αποδϋχομαι πλόρωσ. 

 
Σόποσ / ημερομηνύα 

Ο προςφϋρων  
(ςφραγύδα – υπογραφό) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII - ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ (ςτ. ϊρθρου 68 Ν.3863-2010) 

ΠΡΟ: ΣΗΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ (ςτ. ϊρθρου 68 Ν.3863-2010) 

Για την παροχό υπηρεςιών καθαριότητασ των κτιριακών εγκαταςτϊςεων τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ 
Κορινθύασ, όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι΄ τησ υπ’ αριθ. 1/2021 Διακόρυξησ τησ 
Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, για το χρονικό διϊςτημα από 01/01/2022 μϋχρι και την 
31/12/2022. Γύνεται μνεύα, ότι Σεχνικό Προςφορϊ του Αναδόχου θα ιςχύςει και για το ϋτοσ 2023 
(ότοι ϋωσ 31-12-2023) εφόςον η Αναθϋτουςα Αρχό, προβεύ ςε ϊςκηςη του δικαιώματοσ προαύρεςησ. 
 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΕΡΟΝΣΟ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

Α.Υ.Μ. ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Τ.  

ΣΗΛΕΥΨΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟΤ (e-mail) 

 

 

τοιχεύα ϊρθ. 68 Ν. 3863/2010 όπωσ τροποπ. Με ϊρθρο 22 Ν.4144/2013 (ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ) 

ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

Αριθμόσ Εργαζομϋνων που θα 
απαςχοληθούν: 

 

Ημϋρεσ εργαςύασ / εβδομϊδα (ανϊ 
κτηριακό εγκατϊςταςη): (ςε 
περύπτωςη μη επϊρκειασ χώρου να 
παρατεθούν ςτο τϋλοσ του 
παρόντοσ πύνακα) 

 

Ώρεσ εργαςύασ / ημϋρα (ανϊ 
κτηριακό εγκατϊςταςη): (ςε 
περύπτωςη μη επϊρκειασ χώρου να 
παρατεθούν ςτο τϋλοσ του 
παρόντοσ πύνακα) 

 

Σετραγωνικϊ μϋτρα καθαριςμού 
ανϊ εργαζόμενο: 

 

υλλογικό ύμβαςη Εργαςύασ ςτην 
οπούα τυχόν υπϊγονται οι 
εργαζόμενοι *αντίγραφο τησ  οποίασ, 

επιςυνάπτεται, με ποινή αποκλειςμοφ 

και η οποία (ςυλλογική ςφμβαςη) 

είναι η ιςχφουςα κατά το χρόνο 

υποβολήσ τησ προςφοράσ.]: 

 

Δηλώνω επύςησ ότι:  
Όλεσ οι εργαςύεσ καθαριότητασ, θα πληρούν τισ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι’ 
τησ υπ’ αριθμό 1/2021 Διακόρυξησ τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, τισ οπούεσ ϋλαβα γνώςη για 
την ςύνταξη τησ παρούςασ προςφορϊσ και τουσ αποδϋχομαι πλόρωσ. 

Σόποσ / ημερομηνύα 
Ο προςφϋρων  

(ςφραγύδα – υπογραφό) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX – χϋδιο ύμβαςησ 

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
         ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
      ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

                Ε Π Ι Σ Ε Λ Ε Ι Ο 
ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣ. ΤΠΟΣ/ΞΗ & ΕΚΠ/Η 
             Ερμού 51 – ΚΟΡΙΝΘΟ – ΣΚ 201 31                               
         ΑΡΜΟΔΙΟ: Ανθ/μοσ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΗ Π. 
           ΣΗΛ:  27410-77246,   POL-7210124 
          e-mail:  p.kolokouris@astynomia.gr  
 

ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ  

ΑΞΙΑ  

ΕΙΔΟ  

ΠΑΡΟΧΗ 

Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ.Α. Κορινκίασ, ιτοι: Α.Τ. Αγίων 
Θεοδϊρων, Α.Τ. Λουτρακίου, Α.Τ. Βζλου Βόχασ, Α.Τ. Σικυωνίων, Α.Τ. Ξυλοκάςτρου Ευρωςτίνθσ, Α.Τ. Νεμζασ, 
Τ.Τ. Κορίνκου, Επιτελείο, Τ.Α. Κορίνκου και Ρροαναχωρθςιακό Κζντρο Κράτθςθσ Αλλοδαπϊν Κορίνκου. 

ΠΑΡΟΧΟ  

 

όμερα την ………………… του ϋτουσ ………… ςτην Κόρινθο και ςτα γραφεύα τησ Δ/νςησ Αςτυνομύασ 
Κορινθύασ, οδόσ Ερμού αριθμ. 51, οι κϊτωθι ςυμβαλλόμενοι:  
             α) Σο Ελληνικό Δημόςιο, νομύμωσ εκπροςωπούμενο με βϊςη τισ κεύμενεσ διατϊξεισ από τον 
Αςτυνομικό Διευθυντό ΣΕΣΡΑΔΗ Φαρϊλαμπο, που ςτη ςυνϋχεια θα ονομϊζεται για ςυντομύα 

"Αναθϋτουςα Αρχό" ό "Τπηρεςύα" και  
             β) Η επιχεύρηςη ……………………………………….. που εδρεύει …………………………………………, νομύμωσ 
εκπροςωπούμενη από ………………………………………………………., που ςτη ςυνϋχεια θα ονομϊζεται για 
ςυντομύα "Παρϋχουςα υπηρεςύεσ" ό "εταιρεύα καθαριςμού" ό "ανϊδοχοσ", ςυμφώνηςαν 
ςυναποδϋχθηκαν τα ακόλουθα: 
            - Με τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό που διενεργόθηκε την ……………………………., δυνϊμει τησ υπ’αριθ. 
………………………… από ……………………….. Διακόρυξησ τησ Δ/νςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, κατακυρώθηκε 
ύςτερα από την υπ’αριθ. ………………………………………. Απόφαςη τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, 
η παροχό υπηρεςιών καθαριότητασ Αςτυνομικών Τπηρεςιών τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, 
όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτο παρϊρτημα Ι’ τησ ανωτϋρω διακόρυξησ.  
 
 ΄Τςτερα από τα παραπϊνω, η Τπηρεςύα, αναθϋτει ςτον ωσ ϊνω πϊροχο, το εν λόγω ϋργο, το 

οπούο αυτό αναλαμβϊνει με τουσ κατωτϋρω όρουσ και ςυμφωνύεσ, που αποδϋχεται ανεπιφύλακτα. 
 

΄Αρθρο 1 
Αντικεύμενο ςύμβαςησ 

 Αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι η παροχό υπηρεςιών καθαριότητασ ςτισ κτιριακϋσ 
εγκαταςτϊςεισ ςτϋγαςησ Αςτυνομικών Τπηρεςιών τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, όπωσ 
αυτϋσ με λεπτομϋρεια περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα Ι΄, τησ υπ’αριθ. ………………………… από 
………………………. Διακόρυξησ τησ Δ/νςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ για χρονικό διϊςτημα από την 
…………………… μϋχρι και την ……………………………., ςτη ςυνολικό τιμό των ……………..€ 
(……………………………….), ςυμπεριλαμβανομϋνων κρατόςεων και Υ.Π.Α. 24%, ό ςτη ςυνολικό μηνιαύα 
τιμό με κρατόςεισ και ΥΠΑ 24% ……………………….. ευρώ (…………………………..).  

την ανωτϋρω τιμό περιλαμβϊνονται όλεσ οι δαπϊνεσ, όπωσ ημερομύςθια, εργοδοτικϋσ 
ειςφορϋσ, επιδόματα αδειών και εορτών, αςφϊλιςησ απαςχολούμενου προςωπικού, η αξύα των 
υλικών και μϋςων καθαριςμού ωσ και κϊθε ϊλλη προβλεπόμενη από τη ςχετικό διακόρυξη δαπϊνη, 
ςχετικό με την καθαριότητα των εν λόγω Τπηρεςιών, ωσ παρακϊτω: 
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Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ των εργαηομζνων 
είναι #....................€# μθνιαίωσ. 

Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά είναι #................€#μθνιαίωσ. 

Διοικθτικό κόςτοσ #.............€# μθνιαίωσ. 

Κόςτοσ αναλϊςιμων #................€# μθνιαίωσ. 

Εργολαβικό κζρδοσ #...............€# μθνιαίωσ. 

Κρατιςεισ (……………%) #.................€# μθνιαίωσ. 

Ραρακρατοφμενοσ Φόροσ (8%)#...............€# μθνιαίωσ. 
            Η ανωτϋρω τιμό δύναται να μεταβληθεύ ςε περύπτωςη αυξομεύωςησ των χώρων καθαριςμού 
ςύμφωνα με την προςφορϊ του αναδόχου, ύςτερα από ςχετικό γνωμοδότηςη. 

 
΄Αρθρο 2 

Εκτελούμενεσ εργαςύεσ  
1. Η καθαριότητα των κτιριακών εγκαταςτϊςεων τησ Δ.Α. Κορινθύασ όπωσ αυτϋσ με λεπτομϋρεια 
περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα Ι΄ τησ υπ’ αριθμ. ………………. από …………………. Διακόρυξησ τησ 
Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ, θα γύνεται από την ανϊδοχο εταιρεύα, όπωσ ακριβώσ αυτό 
(καθαριότητα) αναγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Ι΄ τησ εν λόγω προκόρυξησ. 
2. Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα: 
α. Αντικατϊςταςησ ςυμβατικών Αςτυνομικών Τπηρεςιών με ϊλλεσ Αςτυνομικϋσ Τπηρεςύεσ, με τισ 
ύδιεσ ςυνθόκεσ και ανϊγκεσ. 
β. Αυξομεύωςησ τησ επιφανεύασ των χώρων εντόσ των ποςοςτών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 
104 του ν.4412/2016. Ειδικότερα η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να αναθϋςει ςτον πϊροχο υπηρεςιών 
πρόςθετεσ εργαςύεσ εντόσ των προβλεπομϋνων από το ανωτϋρω ϊρθρο, ποςοςτών (30% ό 15% 
ανϊλογα τησ Π/Τ αξύασ του διαγωνιςμού), πϋραν των ςυμβατικών για κϊλυψη τυχόν εκτϊκτων 
αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να καθοριςτούν με την παρούςα ςύμβαςη. την 
περύπτωςη αυτό καθώσ και ςτην περύπτωςη που ζητηθεύ ο καθαριςμόσ κτηρύων Τπηρεςιών οι οπούεσ 
δεν αναφϋρονται ςτη ςύμβαςη αυτό, ο Πϊροχοσ Τπηρεςιών πρϋπει να ειδοποιεύται εγγρϊφωσ από 
την Τπηρεςύα μϋςα ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα. Η δαπϊνη ανϊ m2 επιφανεύασ θα πρϋπει να 
προκύπτει από την διαύρεςη τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ δαπϊνησ δια του ςυνόλου τησ ςυμβατικόσ 
ςτεγαςμϋνησ επιφανεύασ. Ο Πϊροχοσ Τπηρεςιών δεν δικαιούται να διαπραγματευθεύ την παροχό τησ 
επιπλϋον εργαςύασ που θα του ζητηθεύ και η δαπϊνη (επιπλϋον αμοιβό του) θα υπολογύζεται με τον 
τρόπο που προαναφϋρθηκε. 
3. ε περύπτωςη μεταςτϋγαςησ τησ ςυμβατικόσ Τπηρεςύασ καθαριςμού, ςε ϊλλο κτόριο ςτϋγαςησ 
(νϋο), ο Πϊροχοσ Τπηρεςιών υποχρεούται να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του ςτο νϋο κτόριο ςτϋγαςησ τησ 
Τπηρεςύασ αυτόσ, με το ύδιο ςυμβατικό τύμημα ςτην περύπτωςη τησ ιδύασ επιφανεύασ καθαριςμού με 
το κτόριο από το οπούο μεταςτεγϊςθηκε και ςε περύπτωςη μεγαλύτερησ ό μικρότερησ επιφανεύασ, με 
την αναλογούςα ωσ η προαναφερόμενη παρϊγραφοσ αναπροςαρμογό του ςυμβατικού τιμόματοσ γι’ 
αυτό. 
   

΄Αρθρο 3 
Διαπύςτωςη εκτϋλεςησ εργαςιών καθαριότητασ 

1. Οι υπηρεςύεσ παραλαμβϊνονται τμηματικϊ, ανϊ ημερολογιακό μόνα, με την ςύνταξη του 
Πρωτοκόλλου Παραλαβόσ από την αρμόδια επιτροπό παραλαβόσ. 
2. Η Επιτροπό, εϊν δεν διατυπώςει ελλεύψεισ ό παραλεύψεισ κατϊ την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ 
ςύμβαςησ ςυντϊςςει Πρωτόκολλο Παραλαβόσ. Αν η Επιτροπό Παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ 
υπηρεςύεσ δεν ανταποκρύνονται πλόρωσ προσ τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςει πρωτόκολλο 
προςωρινόσ παραλαβόσ όπου αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν και γνωμοδοτεύ. Κατϊ 
τα λοιπϊ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 

΄Αρθρο 4 
Εξοπλιςμόσ – Αναλώςιμα υλικϊ καθαριςμού 

 Οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ καθαριότητασ θα εύναι υψηλού επιπϋδου ποιότητασ και θα 
εκτελούνται με τον προβλεπόμενο για τϋτοιου εύδουσ εργαςύεσ, ςύγχρονο μηχανικό εξοπλιςμό, τα δε 
αναλώςιμα υλικϊ – χημικϊ θα εύναι υψηλόσ ποιότητασ και εγκεκριμϋνα από τουσ προβλεπόμενουσ 
Υορεύσ (Ε.Ο.Υ., Φημεύο Κρϊτουσ κ.λ.π.). 
 

Ωρθρο 5 
τοιχεύα του ϊρθρου 68 παρ. 1 του Ν.3863/2010 (όπωσ τροπ. με ϊρθ. 22 του Ν.4144/2013) 
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α. Ο αριθμόσ των εργαζομϋνων: ………….. ϊτομα 
β. Οι ημϋρεσ και ώρεσ εργαςύασ: 
 - Α.Σ. ΑΓΙΨΝ ΘΕΟΔΨΡΨΝ: 3 ώρεσ / επύςκεψη, Δευτϋρα - Πϋμπτη 
 - Α.Σ. ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ: 3 ώρεσ / επύςκεψη, Δευτϋρα – Σετϊρτη – Παραςκευό 
 - Α.Σ. ΒΕΛΟΤ ΒΟΦΑ: 3 ώρεσ / επύςκεψη, Δευτϋρα – Σετϊρτη – Παραςκευό 
 - Α.Σ. ΙΚΤΨΝΙΨΝ: 3 ώρεσ / επύςκεψη, Σρύτη – Πϋμπτη – ϊββατο 
 - Α.Σ. ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ – ΕΤΡΨΣΙΝΗ: 3 ώρεσ / επύςκεψη, Σρύτη – Πϋμπτη – ϊββατο 
 - Α.Σ. ΝΕΜΕΑ: 3 ώρεσ / επύςκεψη, Δευτϋρα – Πϋμπτη 

- Σ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΤ, ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ & Σ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΤ: 5 ώρεσ / επύςκεψη, Δευτϋρα, Σρύτη, Σετϊρτη, 
Πϋμπτη, Παραςκευό 
- ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΤ: 6 ώρεσ / επύςκεψη / εργαζόμενο, Δευτϋρα, Σρύτη, Σετϊρτη, Πϋμπτη, 
Παραςκευό, ϊββατο 

γ. Η ςυλλογικό ςύμβαςη εργαςύασ, ςτην οπούα υπϊγονται οι εργαζόμενοι: Ε.Γ...Ε. ………….. 
δ. Σο ύψοσ που προώπολογιςμϋνου ποςού που αφορϊ τισ πϊςησ φύςεωσ νόμιμεσ αποδοχϋσ αυτών των 
εργαζομϋνων: #..................€# μθνιαίωσ. 
ε. Σο ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προώπολογιςθϋντα ποςϊ: #.................€# 
ςτ. Σετραγωνικϊ μϋτρα καθαριςμού ανϊ ϊτομο: …………… 
 

΄Αρθρο 6 
Κρατόςεισ – Υόροσ ειςοδόματοσ 

Η δαπϊνη βαρύνεται με κρατόςεισ ωσ κϊτωθι: 
Α) 2,72% υπϋρ Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. (ςτην καθαρό αξύα) 
Β) 2,72% υπϋρ Μ.Σ.. (ςτην καθαρό αξύα) 
Γ) Σϋλη χαρτοςόμου για τισ ανωτϋρω κρατόςεισ 2% 
Δ) 0,07% υπϋρ τησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (ςτην καθαρό αξύα) και επ’ αυτών 3% για τϋλη 
χαρτοςόμου. 
Ε) 0,06% υπερ Α.Ε.Π.Π. (ςτην καθαρό αξύα) και επ’ αυτών 3% για τϋλη χαρτοςόμου 
Σ) 0,02% υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, η οπούα επιβαρύνεται με 
χαρτόςημο 3%. 
Ζ) επύ όλων των ανωτϋρω κρατόςεων για τϋλη χαρτοςόμου πλϋον 20% ειςφορϊ  
υπϋρ Ο.Γ.Α. 
Η) Παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% για την παροχό υπηρεςιών όταν η καθαρό αξύα αυτών 
κατϊ ςυναλλαγό υπερβαύνει το ποςό των εκατόν πενόντα (150,00) ευρώ. 
Επιςημαύνεται ότι, η κρϊτηςη υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, θα τεθεύ ςε 
ιςχύ όταν εκδοθεύ Κοινό Τπουργικό Απόφαςη, με την οπούα θα ρυθμύζονται ο τρόποσ, ο χρόνοσ και η 
διαδικαςύα κρατόςεων.  
Οι παραπϊνω κρατόςεισ βαρύνουν τον ανϊδοχο. 

 
΄Αρθρο 7 

Τπεκμύςθωςη ϋργου καθαριότητασ – Εκχώρηςη δικαιωμϊτων 
 Η εταιρεύα καθαριςμού δε δικαιούται να παραχωρόςει και ιδύωσ να υπεκμιςθώςει ςε ϊλλον το 
ϋργο τησ καθαριότητασ τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 
 Επύςησ, δε δικαιούται να εκχωρόςει τα δικαιώματϊ τησ, που απορρϋουν από αυτό τη 
ςύμβαςη, ςε οποιοδόποτε Υυςικό ό Νομικό πρόςωπο, χωρύσ  τη ςύμφωνη γνώμη τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ. 
 

Ωρθρο 8 
Αντικατϊςταςη Αςτυνομικών Τπηρεςιών και αυξομεύωςη χώρων καθαριςμού 

Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα αντικατϊςταςησ ςυμβατικών Αςτυνομικών Τπηρεςιών με ϊλλεσ 
Αςτυνομικϋσ Τπηρεςύεσ, με τισ ύδιεσ ςυνθόκεσ και ανϊγκεσ. Επύςησ ϋχει το δικαύωμα αυξομεύωςησ τησ 
επιφανεύασ των χώρων εντόσ των ποςοςτών που προβλϋπονται. Ειδικότερα η Τπηρεςύα ϋχει το 
δικαύωμα να αναθϋςει ςτον ανϊδοχο πρόςθετεσ εργαςύεσ εντόσ των προβλεπομϋνων, ποςοςτού 30%, 
πϋραν των ςυμβατικών για κϊλυψη τυχόν εκτϊκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και 
να καθοριςτούν με την παρούςα διακόρυξη. την περύπτωςη αυτό καθώσ και ςτην περύπτωςη που 
ζητηθεύ ο καθαριςμόσ κτιρύων Τπηρεςιών οι οπούεσ δεν αναφϋρονται ςτη διακόρυξη αυτό, ο ανϊδοχοσ 
πρϋπει να ειδοποιεύται εγγρϊφωσ από την Τπηρεςύα μϋςα ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα. Η δαπϊνη ανϊ 
m2 επιφανεύασ θα πρϋπει να προκύπτει από την διαύρεςη τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ δαπϊνησ δια του 
ςυνόλου τησ ςυμβατικόσ ςτεγαςμϋνησ επιφανεύασ. Ο ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να διαπραγματευθεύ 
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την παροχό τησ επιπλϋον εργαςύασ που θα του ζητηθεύ και η δαπϊνη (επιπλϋον αμοιβό του) θα 
υπολογύζεται με τον τρόπο που προαναφϋρθηκε. 
 

Ωρθρο 9  
Κυρώςεισ για εκπρόθεςμη ό πλημμελό εκτϋλεςη των όρων τησ ςύμβαςησ  

Ψσ προσ τισ κυρώςεισ για εκπρόθεςμη ό πλημμελό εκτϋλεςη των όρων τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα 
αναφερόμενα ςτην υπ’ αριθ. 1/2021 Διακόρυξη τησ Διεύθυνςησ Αςτυνομύασ Κορινθύασ και ςτισ 
προβλεπόμενεσ διατϊξεισ. 
 

΄Αρθρο 10 
Τποχρεώςεισ Παρόχου Τπηρεςιών κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ 

 1. Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο Πϊροχοσ Τπηρεςιών υποχρεούται να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ 
ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν 
θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο 
Παρϊρτημα Φ του προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, να εφαρμόζει τισ διατϊξεισ τησ εργατικόσ και 
αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ και τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και 
πρόληψησ του επαγγελματικού κινδύνου. Η αθϋτηςη τησ υποχρϋωςησ αυτόσ, ςυνιςτϊ ςοβαρό 
επαγγελματικό παρϊπτωμα του παρόχου υπηρεςιών, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 6 του ϊρθρου 73 του 
ν.4412/2016, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ. Επύςησ, ωσ ςοβαρό 
επαγγελματικό παρϊπτωμα, νοούνται ιδύωσ τα προβλεπόμενα ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρ. 2 του 
ϊρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 22 του ν. 4144/2013. Η τόρηςη των 
εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των 
δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων 
τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 
2. Ο εργολϊβοσ και ο τυχόν υπεργολϊβοσ ευθύνονται αλληλεγγύωσ και εισ ολόκληρον, ϋναντι των 
εργαζομϋνων για την καταβολό των πϊςησ φύςεωσ αποδοχών και αςφαλιςτικών ειςφορών. 
 

΄Αρθρο 11 
Καταγγελύα ςύμβαςησ 

1. Η Τπηρεςύα ϋχει το δικαύωμα να καταγγεύλει την παρούςα ςύμβαςη, κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εκτϋλεςόσ τησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 133 του ν. 4412/2016. 
2. Η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει το δικαύωμα να καταγγεύλει την παρούςα ςύμβαςη, εφόςον η 
Παρϋχουςα υπηρεςύεσ, καθ’ οιονδόποτε τρόπο εκ προθϋςεωσ, ςυνεχώσ και αποδεδειγμϋνα παραλεύπει 
να εκπληρώςει τισ αναληφθεύςεσ υποχρεώςεισ τησ, η δε Παρϋχουςα υπηρεςύεσ, εφόςον η Αναθϋτουςα 
Αρχό παραλεύπει, χωρύσ νόμιμη αιτύα, την πληρωμό του οφειλόμενου ςύμφωνα με την παρούςα, 
ςυμβατικού τιμόματοσ. 
 

΄Αρθρο 12 
Πληρωμό 

 Η παρούςα δαπϊνη ποςού ύψουσ …………………. (…………€) θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ του Α.Λ.Ε. 
………………. του προώπολογιςμού εξόδων του Ε.Υ. ………………………………………….. οικονομικού ϋτουσ 
2022. 

Για την πληρωμό των παραςχεθηςομϋνων υπηρεςιών, θα ςυντϊςςονται κϊθε μόνα τα 
ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, τα οπούα μετϊ τον ϋλεγχο που θα διενεργεύ το Γραφεύο Μερικόσ Διαχεύριςησ 
τησ Τπηρεςύασ, θα αποςτϋλλονται ςτην ………………………………….., για την εκκαθϊριςη τησ δαπϊνησ και 
ϋκδοςη χρηματικού εντϊλματοσ ςτο όνομα του δικαιούχου. 
 

΄Αρθρο 13 
Βαρύτητα εγγρϊφων 

 Οι ςχϋςεισ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και τησ Παρϋχουςασ υπηρεςύεσ, ρυθμύζονται από την 
παρούςα ςύμβαςη, την ιςχύουςα νομοθεςύα και όλα τα ϋγγραφα, που ςχετύζονται με το ϋργο . 

Για την ϊρςη τυχόν αμφιςβητόςεων ό ςυγκρουόμενων ρυθμύςεων, εκτόσ από τουσ όρουσ που 
αναφϋρονται ειδικϊ ςτην παρούςα ςύμβαςη, το κεύμενο τησ οπούασ κατιςχύει κϊθε ϊλλου κειμϋνου 
ςτο οπούο αυτό ςτηρύζεται, εκτόσ βεβαύωσ καταδόλων ςφαλμϊτων ό παραδρομών, ιςχύουν και όλα 
τα παρακϊτω αναφερόμενα κεύμενα με την ακόλουθη ςειρϊ ιεραρχύασ: 

α. Η παρούςα ςύμβαςη.  
β. Η υπ’ αρύθμ. 01/2021 Διακόρυξη τησ Δ/νςησ Αςτυν. Κορινθύασ  
γ. Η προςφορϊ του παρόχου. 
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 Όπου προκύπτουν ερμηνευτικϋσ ό οποιεςδόποτε ϊλλεσ αμφιςβητόςεισ ό κενϊ ρυθμύςεων 
ιςχύουν οι πλϋον ευεργετικϋσ, για την Αναθϋτουςα Αρχό, ρυθμύςεισ. 
 

Ωρθρο 14 
Ανωτϋρα βύα 

ε περύπτωςη ανωτϋρασ βύασ, η απόδειξό τησ βαρύνει εξ’ ολοκλόρου την εταιρεύα καθαριςμού, η 
οπούα αν δεν κϊνει γνωςτϊ με ϋγγραφό τησ ςτην Τπηρεςύα, τα περιςτατικϊ που αποδεικνύουν την 
ανωτϋρα βύα ςε ϋνα 20όμερο από τότε που ςυνϋβηςαν αυτϊ και λόγω των οπούων ακολούθηςε η 
αδυναμύα τησ για ολικό ό μερικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ που ανϋλαβε, δεν ϋχει δικαύωμα να 
επικαλεςτεύ την ανωτϋρα βύα και τα νόμιμα δικαιώματϊ τησ που προκύπτουν απ’ αυτό. Ανωτϋρα βύα 
δεν θεωρεύται η απεργύα ό η ςτϊςη εργαςύασ ό η τυχόν επύςχεςη εργαςύασ του προςωπικού για 
οποιοδόποτε λόγο. 
 

Ωρθρο 15 
Σροποποιόςεισ – Προςθόκεσ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ, οποτεδόποτε μϋςα ςτα όρια τησ ςύμβαςησ, να ζητόςει από την 
Παρϋχουςα υπηρεςύεσ να αναθεωρόςει το χρονοδιϊγραμμα ό να επιχειρόςει οποιαδόποτε 
τροποπούηςη ςτο ϋργο, εφ’ όςον αυτό δεν ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ δαπϊνησ για την εκτϋλεςη του 
ϋργου. 
Η παρούςα ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιηθεύ μόνο όταν ςυμφωνόςουν προσ τούτο και τα δύο 
ςυμβαλλόμενα μϋρη, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου. 
 

΄Αρθρο 16 
Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 

1. Προσ εξαςφϊλιςη τησ καλόσ εκτϋλεςησ των όρων τησ παρούςησ ςύμβαςησ, ο πϊροχοσ υπηρεςιών 
κατϋθεςε εγγυητικό επιςτολό το ύψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 4% τησ ςυνολικόσ 
ςυμβατικόσ αξύασ, χωρύσ τον Υ.Π.Α., με τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 

Αριθμόσ Ημερομηνύα Εκδότησ Ποςό 
Τπϋρ τησ 
εταιρεύασ 

 
 

    

 
2. Η εγγύηςη αυτό επϋχει θϋςη ποινικόσ ρότρασ και θα αποδοθεύ ςτον πϊροχο υπηρεςιών μετϊ την 
πλόρη και κανονικό εκτϋλεςη των όρων τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 
 

΄Αρθρο 17 
Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ, εφαρμόζονται: 
α) οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 
(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.  
β) οι όροι τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 
γ) ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ. 
 

Ωρθρο 18 
Επύλυςη διαφορών – Διατϊξεισ 

Κϊθε διαφορϊ που τυχόν προκύψει κατϊ την εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ, επιλύεται 
αποκλειςτικϊ από τα αρμόδια δικαςτόρια τησ ϋδρασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ (Διεύθυνςη Αςτυνομύασ 
Κορινθύασ). 

Η ςύμβαςη αυτό διϋπεται από τισ διατϊξεισ του Ν. 2362/1995 (Α΄-247) «Περύ Δημοςύου 
Λογιςτικού, ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ» και του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ 
υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών, και Τπηρεςιών». 
 

  
- ΄Τςτερα από αυτϊ ςυντϊχθηκε η παρούςα ςύμβαςη, η οπούα αφού διαβϊςτηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογρϊφτηκε νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δύο (2) όμοια πρωτότυπα. 
-  Ϊνα από τα πρωτότυπα τησ ςύμβαςησ κατατϋθηκε ςτην Δ/νςη Αςτυνομύασ Κορινθύασ, το 

ϊλλο πόρε η Παρϋχουςα υπηρεςύεσ, δια του νομύμου εκπροςώπου τησ που δόλωςε ότι λειτουργεύ για 
λογαριαςμό τησ. - 
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ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το Ελληνικό Δημόςιο 

Ο   ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ  
Δ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

 
 

ΣΕΣΡΑΔΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

Ο Πϊροχοσ 

και γι’ αυτόν  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ X – Οδηγύεσ – Διευκρινύςεισ Για Σην υμπλόρωςη Σου Τποδεύγματοσ Οικονομικόσ 
Προςφορϊσ 

1. Σο υπόδειγμα οικονομικόσ προςφορϊσ ςυμπληρώνεται (χωρύσ να τροποποιηθεύ η μορφό του) 
από τουσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με την κεύμενη εργατικό, αςφαλιςτικό και ςχετικό Νομοθεςύα, επύ  
ποινό ακυρότητασ τησ προςφορϊσ. 
2. Η τιμό για καθϋνα από τα πεδύα του υποδεύγματοσ οικονομικόσ προςφορϊσ θα εύναι μύα και 
μοναδικό και ςύμφωνη με τισ οδηγύεσ του παρόντοσ Παραρτόματοσ και ςε καμύα περύπτωςη δεν 
μπορεύ να εύναι μηδενικό. 
3. Προςφορϊ ςτην οπούα δεν ςυμπληρώνεται ϋςτω και ϋνα πεδύο του ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ, θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 
4. Προκειμϋνου διαςφαλιςτεύ η ορθό και ιςόνομη αξιολόγηςη των προςφορών από την 
Αναθϋτουςα Αρχό, οι οικονομικού φορεύσ οφεύλουν για την κατϊρτιςη τησ οικονομικόσ προςφορϊσ να 
λϊβουν υπόψη τουσ τα ακόλουθα: 
- Κατϊ τον υπολογιςμό των ανωτϋρω ποςών του υποδεύγματοσ οικονομικόσ προςφορϊσ να ληφθεύ 
υπόψη ότι η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ θα εύναι ϋνα (1) ϋτοσ, ότοι δώδεκα (12) μόνεσ (από 01/01/2022 
ϋωσ και 31/12/2022), οπότε ο επιμϋρουσ υπολογιςμόσ των ςτοιχεύων του Μηνιαύου Εργατικού 
Κόςτουσ για το ςύνολο των εργαζομϋνων που θα απαςχοληθούν να γύνει με γνώμονα τη ςυγκεκριμϋνη 
διϊρκεια [δηλαδό η αναγωγό ςτο μηνιαύο ποςό θα γύνεται διαιρώντασ με το δώδεκα (12)].  

Ο υπολογιςμόσ των εργαςύμων ημερών τησ εξαόμερησ εργαςύασ (Δευτϋρα ϋωσ ϊββατο) θα 
υπολογιςτεύ με βϊςη τισ 26 εργϊςιμεσ ημϋρεσ μηνιαύωσ (όπωσ αυτό προκύπτει ωσ εξόσ: 365 ημϋρεσ/7 
ημϋρεσ= 52,14εβδομϊδεσ*6 ημϋρεσ εργαςύασ=312,84 ημϋρεσ / 12 μόνεσ=26,07 ημϋρεσ= 26 ημϋρεσ).  

Ο υπολογιςμόσ των εργαςύμων ημερών τησ πενθόμερησ εργαςύασ (Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό) 
θα υπολογιςτεύ με βϊςη τισ 22 εργϊςιμεσ ημϋρεσ μηνιαύωσ (όπωσ αυτό προκύπτει ωσ εξόσ: 365 
ημϋρεσ/7 ημϋρεσ = 52,14εβδομϊδεσ*5 ημϋρεσ εργαςύασ=260,7 ημϋρεσ / 12 μόνεσ=21,72 ημϋρεσ= 22 
ημϋρεσ).  

Ο υπολογιςμόσ των εργαςύμων ημερών τησ τριόμερησ εργαςύασ (Δευτϋρα – Σετϊρτη – 
Παραςκευό ό Σρύτη – Πϋμπτη - ϊββατο), θα υπολογιςτεύ με βϊςη τισ 13 εργϊςιμεσ ημϋρεσ μηνιαύωσ 
(όπωσ αυτό προκύπτει ωσ εξόσ: 365 ημϋρεσ/7 ημϋρεσ = 52,14 εβδομϊδεσ*3 ημϋρεσ εργαςύασ=156,42 
ημϋρεσ / 12 μόνεσ= 13,03 ημϋρεσ= 13 ημϋρεσ).  

Ο υπολογιςμόσ των εργαςύμων ημερών τησ διόμερησ εργαςύασ (Δευτϋρα –Πϋμπτη), θα 
υπολογιςτεύ με βϊςη τισ 9 εργϊςιμεσ ημϋρεσ μηνιαύωσ (όπωσ αυτό προκύπτει ωσ εξόσ: 365 ημϋρεσ/7 
ημϋρεσ = 52,14 εβδομϊδεσ*2 ημϋρεσ εργαςύασ=104,28 ημϋρεσ / 12 μόνεσ= 8,69 ημϋρεσ= 9 ημϋρεσ).  
- Σο ωρομύςθιο για τουσ εργατοτεχνύτεσ θα υπολογύζεται ωσ εξόσ: (μικτό ημερομύςθιο πλόρουσ 
απαςχόληςησ) 29,04 Φ 6 / 40 = 4,356 = 4,36 €. 
- Σο ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών εργοδότη θα υπολογιςτεύ ςύμφωνα με το Ωρθρο 19 του 
Ν.4549/2018, με ποςοςτό 24,81% και όχι ςύμφωνα με το Ωρθρο 31 του Ν. 4756/2020, ο οπούοσ ιςχύει 
από 01-01-2021 ϋωσ 31-12-2021. Καθώσ η προςφορϊ θα υποβληθεύ για το ϋτοσ 2022 με δικαύωμα 
μονομερούσ προαύρεςησ για το ϋτοσ 2023. 
5.  Όλεσ οι τιμϋσ να δοθούν με ςτρογγυλοπούηςη ςτο δεύτερο δεκαδικό ψηφύο. 
6. Ο ανϊδοχοσ βαρύνεται υποχρεωτικϊ με τισ κρατόςεισ υπϋρ τρύτων. Όλεσ οι κρατόςεισ 
υπολογύζονται επύ τησ καθαρόσ αξύασ. Επιπρόςθετα, μετϊ την πληρωμό θα γύνεται παρακρϊτηςη 
φόρου ειςοδόματοσ 8% επύ τησ καθαρόσ αξύασ (προ Υ.Π.Α.) και μετϊ την αφαύρεςη των κρατόςεων.  
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