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Σελίδα 2

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ζάππειο Μέγαρο, 10557, Αθήνα
1ος όροφος

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο

210 3223509,512

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

zappeion_financ@zappeion.gr
Ι. ΤΣΙΓΚΡΗ, Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αριθμός Πρωτ: 49/21-01-2021

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην ιστοσελίδα https://www.zappeion.gr/el/ανακοινώσεις της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες, είναι διαθέσιμες από την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων στη
διεύθυνση, τηλέφωνο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 1.1.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

1.2.1. Είδος διαδικασίας
Διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα.
1.2.2. Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Η
δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Ε: 0845 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2021 του Φορέα.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ανάθεση των εργασιών καθαριότητας των χώρων του Ζαππείου
Μεγάρου.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : [90910000-9]- Υπηρεσίες Καθαριότητας.
1.3.2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εξήντα χιλιάδων ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (60.000,00 € μη συμπ. Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής:


Για την καθαριότητα των γραφείων και χώρων του Ζαππείου Μεγάρου εκτιμώμενη δαπάνη
22.500,00 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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Για την καθαριότητα αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου, καθώς και του περιβάλλοντος
χώρου σε περίπτωση εκδηλώσεων εκτιμώμενη δαπάνη 35.500,00 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου, καθώς
και του περιβάλλοντος χώρου σε περίπτωση εκδηλώσεων δύναται να ζητηθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή να παρασχεθούν κατά τις πρωινές ή απογευματινές ή βραδινές ώρες καθώς και σε οποιαδήποτε
ημέρα συμπεριλαμβανομένων αργιών και Κυριακής. Η αμοιβή του αναδόχου για υπηρεσίες
καθαριότητας αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου
σε περίπτωση εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται απολογιστικά στο τέλος κάθε μήνα εφόσον αυτές
παρασχεθούν και θα αποδίδεται σύμφωνα με το ανωτέρω μοναδιαίο κόστος της προσφοράς του
Αναδόχου.
Για την καθαριότητα των υαλοπινάκων των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου
εκτιμώμενη δαπάνη 2.000,00 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1.3.3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
διακήρυξης
1.3.4. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της χαμηλότερης τιμής (άρθρο 86 ν.4412/2016).
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- του α.ν. 1920/1939 (Α 346’) «Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικήσεως
της υπό του Ευαγγέλη Ζάππα καταληφθείσης εις το Έθνος περιουσίας» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο
ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις, όπως ισχύει σήμερα.
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
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- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

και ιδίως

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
- της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
- του ν. 4738/2020 (A’ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες». Τροποποίηση
άρθρου 73 ν. 4412/2016,
- του άρθρου 41 της ΠΝΠ13/04/2020 (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από
το άρθρο 1 του Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 104/ 30.05.2020 τεύχος Α'), περί δικαιολογητικών κατακύρωσης,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
- Την υπ΄ αριθ. ΑΔΑ:Ψ2ΣΔΟΡΡΚ-ΘΟΒ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
- Της απόφασης κατά την υπ. αριθ. 1/14-01-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων
αυτού,
- της υπ. αριθ. 1/10-01-2020 απόφασης συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού.
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

1.5.1. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών είναι η 2η Φεβρουαρίου 2021,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. π.μ. ήτοι προθεσμία μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
1.5.2. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί στα γραφεία της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα 1ος όροφος, την 2η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:30 π.μ.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως.
1.6

Δημοσιότητα

1.6.1. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 21/1/2021 (άρθρα 38 και 66 του ν. 4412/2016
και ΥΑ 57654).
1.6.2. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 21/1/2021
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1.6.3. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση:
www.zappeion.gr στην διαδρομή: www.zappeion.gr/el/ανακοινωσεις στις 21/1/2021.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ` της παραγράφου 4 του άρθρου 73,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
δ) στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή
των υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, ο Ανάδοχος που κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων τυχόν θα επεξεργάζεται πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων θα
λειτουργεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (ΓΚΠΔ) ως Εκτελών την
Επεξεργασία. Με βάση αυτή την ιδιότητα, ο Ανάδοχος οφείλει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να
γίνεται μόνο βάσει των καταγεγραμμένων εντολών της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, εκτός αν
υποχρεούνται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου της χώρας που υπόκειται ο εκτελών.
Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα
πρέπει να είναι προσβάσιμα μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι απαραίτητο λόγω της θέσης τους να
έχουν πρόσβαση και η εν λόγω πρόσβαση να είναι πλήρως ελεγχόμενη από τον εκτελούντα την
επεξεργασία. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της Σύμβασης να υπογράψει
επίσης σχετική ρήτρα εμπιστευτικότητας και απορρήτου των πληροφοριών που τυχόν έλθουν στην
αντίληψή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και αναγραφόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων.
ε) Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε όρου αυτής
συνεπάγεται, αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή όχι η ποινή αποκλεισμού στο άρθρο που προβλέπει τον
παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:
1. Η αριθ. 1/2021 προκήρυξη της Σύμβασης (πρωτ: 49/21-01-2021), όπως αυτή έχει αναρτηθεί .
2. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) «Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές»
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2) «Υπόδειγμα Δήλωσης Τεχνικής Προσφοράς»
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3) «Υπόδειγμα Δήλωσης Οικονομικής Προσφοράς»
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4) «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)»
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5) «Υπόδειγμα Εγγυητικής Συμμετοχής»
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (6) «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης»
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, πραγματοποιούνται με το ταχυδρομείο ή με άλλο κατάλληλο μέσο ή με
συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων.
Tόσο η υπ’ αρ. 1/2021 Διακήρυξη όσο και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
διατίθενται επίσης και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, ήτοι στη διεύθυνση
www.zappeion.gr/el/ανακοινωσεις Από το άρθ. 21 του ν. 4412/2016 προκύπτει ο χαρακτηρισμός ως
εμπιστευτικών των πληροφοριών που κατατίθενται με την προσφορά των οικονομικών φορέων. Ωστόσο
στην παράγραφο 4 του άρθ. 21 του ν. 4412/2016 περιγράφονται αναλυτικά ποιες πληροφορίες δεν
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές. Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, τα έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από τα έγγραφα
της σύμβασης ή ακόμα και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τα προαναφερθέντα ισχύουν
και τα αναγραφόμενα στην ενότητα 1.7 περίπτωση (δ).
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται είτε σε
έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου είτε με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονική αλληλογραφία), έως το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β)Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η προθεσμία δεν θα παραταθεί.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Κάθε μορφής επικοινωνία με την
αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου
διενεργούνται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) που αφορούν την παρούσα διαγωνιστική
διαδικασία συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος 5 και 6 της παρούσας
διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, καθώς και
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε οικονομικός φορέας έχει λάβει
πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα πρέπει να
καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας (προϋπολογισθείσας δαπάνης) της σύμβασης
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.190,00 Ευρώ .
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2.2, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός
φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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γ) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79/Ν.4412/2016, ή άλλου αντίστοιχου
εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις
παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους
όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 ,
δηλαδή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
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αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.4. Κριτήρια Επιλογής
2.2.4.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
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Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) από το οποίο να αποδεικνύεται η δυνατότητα
παροχής σχετικών υπηρεσιών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα
τα μέλη της ένωσης.
2.2.4.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:


να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018 και
2019 ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτός είναι μικρότερος), μεγαλύτερο από το 100%
της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας.





να είναι ασφαλισμένοι έναντι επαγγελματικών κινδύνων με ποσό ασφάλισης αξίας ίσης της
προϋπολογισθείσας δαπάνης και χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που
θα υπογραφεί.
να προσκομίσουν βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, όχι μικρότερη
του πενήντα της εκατό (50%) του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.

2.2.4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν οργάνωση, δομή και προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες, με την οποία να είναι
ικανός να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών.
β) να διαθέτουν κατάλογο στον οποίον να αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις παροχής παρόμοιων
υπηρεσιών των τριών τελευταίων ετών, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του
δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
γ) να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική υποδομή όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας διακήρυξης ( εξοπλισμό, μηχανήματα, εγκαταστάσεις).
δ) να διαθέτουν κατάλληλα οικολογικά προϊόντα για τον καθαρισμό τα οποία θα έχουν όλες τις
απαιτούμενες εγκρίσεις (Γενικό χημείο του Κράτους, ΕΟΦ κλπ), και τα οποία θα φέρουν όλες τις
απαιτούμενες πιστοποιήσεις ποιότητας.
2.2.4.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν
πιστοποιητικά επικαιροποιημένα και σε ισχύ κατά ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στα κάτωθι πεδία:
 ISO 9001:2015 στο πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαριότητας ή άλλο ισοδύναμο για το σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας
 ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή ισοδύναμου αυτού
 ISO OHSAS 18001:2007 - ΕΛΟΤ 1801:2008, στο πεδίο εφαρμογής σύστημα διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας στην εργασία
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η υποχρέωση αυτή δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη
της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.
Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή δεν τεκμηριώνεται η ισχύς τους, δεν θα γίνονται δεκτά και
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
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Δεν επιτρέπεται η στήριξη στην ικανότητα τρίτων για την εκπλήρωση των ανωτέρω απαιτήσεων
(Πιστοποιητικά ποιότητας) και σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να
καλύπτονται χωριστά από καθένα από τα μέλη της.
2.2.5. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4.2) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.4.3), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού, δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς επικαλεστούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα
τρίτων, υποχρεούνται με την προσφορά τους σωρευτικώς:
(α) να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
προτίθενται να στηριχθούν πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
και
(β) να αποδείξουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης όλα τα απαραίτητα
μέσα για την εκτέλεσή της με την προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού, σχετικής δέσμευσης μεταξύ του
οικονομικού φορέα και του επικαλούμενου τρίτου, στην οποία δηλώνεται ότι οι τρίτοι δεσμεύονται να
παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα εγγυήσεις.
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται, επίσης, να στηρίζονται στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης (άρθρο
78 παρ.1 του ν. 4412/2016).
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες (άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν.
4412/2016).
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων που ζητούν στήριξη στην ικανότητα τρίτων θα πρέπει να αναφέρονται
αναλυτικά οι εργασίες/ καθήκοντα επί των οποίων αυτή ζητείται από τον προσφέροντα αν δε η προσφορά
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή οι
εργασίες/ καθήκοντα που θα επιτελέσουν.
2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
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Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 4, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα κι έως
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία προσφορών.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Επισημαίνεται ότι:
1) Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
2) Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί
για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
3) Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται
μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των
υπεργολάβου/ων.
Στην περίπτωση που υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών (παρ. 4 του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016).
2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.5).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου εκδοθέντος έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ)
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Σημειώνεται ότι τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά της
παραγράφου 2.2.3.2 θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους ή στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Τα
πιστοποιητικά της παραγράφου 2.2.3.4 περίπτωση β’ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία
Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, το οποίο να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
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δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας. Σημειώνεται ότι οι ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως και
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4..
ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.

Γ. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
ή αντίστοιχου φορέα ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο έχει εκδοθεί έως και
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους σχετικά με τις απαιτούμενες από τον διαγωνισμό υπηρεσίες.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση με ημερομηνία μέχρι τρεις (3) μήνες από την υποβολή της ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την
υποβολή της, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Επαγγελματικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .

Δ. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4.2 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
α.

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
2017, 2018 και 2019. Σε περίπτωση που για το διαχειριστικό έτος 2019 δεν έχουν καταρτισθεί οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος για
την υποβολή τους στο ΓΕΜΗ προς δημοσίευση, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να
υποβάλλουν οποιοδήποτε οικονομικό στοιχείο αποδεικνύει τον κύκλο εργασιών για το έτος 2019
(ενδεικτικά: Αναλυτικό ισοζύγιο της 31/12/2019 και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
όπου θα δηλώνεται το ύψος του κύκλου εργασιών έτους 2019). Για τους οικονομικούς φορείς που
εδρεύουν στο εξωτερικό, προσκομίζονται τα αντίστοιχα – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι – δικαιολογητικά.
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Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση ισολογισμών θα πρέπει να προσκομιστεί
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών τα τρία (3)
τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών, στην οποία θα
δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών (όλες οι δραστηριότητες) ανά έτος , ως εξής :
1. έτος (2019) κύκλος εργασιών (………………)
2. έτος (2018) κύκλος εργασιών (………………)
3. έτος (2017) κύκλος εργασιών (………………) ,
καθώς το έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων 2017, 2018 και 2019 ή για
όσο διάστημα δραστηριοποιείται εφόσον αυτό είναι μικρότερο. Σε περίπτωση που δεν έχει
καταρτισθεί και υποβληθεί έντυπο Ε3 για το έτος 2019 οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν
να υποβάλλουν οποιοδήποτε οικονομικό στοιχείο αποδεικνύει τον κύκλο εργασιών για το έτος 2019
και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου όπου θα δηλώνεται το ύψος του κύκλου εργασιών
έτους 2019. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εδρεύει στο εξωτερικό, τα αντίστοιχα ισχύοντα
αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις
Φόρου Εισοδήματος taxis ή Εκκαθαριστικά Σημειώματα ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και
δικαιολογητικά.
β.

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης αξίας ίσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης της
παρούσας διακήρυξης και χρόνου ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα
υπογραφεί, με το οποίο θα καλύπτονται ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στους χώρους
της αναθέτουσας αρχής στο εργαζόμενο σε αυτούς προσωπικό, ή σε οποιονδήποτε τρίτο από
αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων της, σε περίπτωση συμβάντος ή συμβάντων
καλυπτομένων από το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς
όρους αυτού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων, οι όποιοι εγείρουν αξίωση αποζημίωσης
τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.
Διευκρινίζεται ότι η προσκόμιση, του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα γίνει μετά τη
κατακύρωση, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ.

Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, όχι μικρότερη του πενήντα τις
εκατό (50%) του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.

Ε. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4.3 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
ως αποδεικτικά μέσα εφόσον οριστούν προσωρινοί ανάδοχοι έγγραφα που αποδεικνύουν την
εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων. Αναλυτικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή της εκτέλεσης αντιστοίχων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που
υλοποίησε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας εντός της τελευταίας τριετίας με συμπλήρωση του
κάτωθι πίνακα:
Ο πίνακας θα έχει την εξής μορφή:
α/α

Αναθέτουσα
Αρχή

Τίτλος
Εργου

Διάρκεια
εκτέλεσης

Συμβατική
Αξία προ
ΦΠΑ

Ημερομηνία
Υλοποίησης

Προσκομισθέν
Αποδεικτικό

και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ανάλογων συμβάσεων από τις αναθέτουσες
αρχές (δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς), συντασσόμενα ή θεωρούμενα από αυτές για την καλή και
εμπρόθεσμη παράδοση.
α) κατάσταση του προσωπικού κατά ειδικότητα, με τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την
επάρκεια της για την κάλυψη των αναγκών της αναθέτουσας αρχής για ο εν λόγω έργο, θεωρημένη
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από την Επιθεώρηση Εργασίας ή αντίγραφο της κατάστασης που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΕΡΓΑΝΗ»
β) συνοπτική περιγραφή της εκτέλεσης αντιστοίχων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που υλοποίησε ο
υποψήφιος οικονομικός φορέας εντός της τελευταίας τριετίας με συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα:
Ο πίνακας θα έχει την εξής μορφή:
α/α

Αναθέτουσα
Αρχή

Τίτλος
Εργου

Διάρκεια
εκτέλεσης

Συμβατική
Αξία προ
ΦΠΑ

Ημερομηνία
Υλοποίησης

Προσκομισθέν
Αποδεικτικό

και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ανάλογων συμβάσεων από τις αναθέτουσες
αρχές (δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς), συντασσόμενα ή θεωρούμενα από αυτές για την καλή και
εμπρόθεσμη παράδοση.
γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την
εξασφάλιση της ποιότητας.
Μεταξύ άλλων απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από τις
προδιαγραφές της διακήρυξης τεχνικό εξοπλισμό καθώς και τα απαραίτητα μηχανήματα
συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα που αφορούν σε:
Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των μηχανημάτων – εξοπλισμού του Αναδόχου που θα
προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (prospectus) για τα συγκεκριμένα μηχανήματα –
εξοπλισμό που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
δ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται θα:
είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
είναι οικολογικά.
διαθέτουν πιστοποίηση ISO
ΣΤ. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου
2.2.4.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των πιστοποιητικών.
Οι εν λόγω πιστοποιήσεις πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την διενέργεια του διαγωνισμού και να
ανανεώνονται καθ ́ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται σωρευτικά
από όλα τα μέλη της ένωσης (άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).
Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι διαθέτει τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα και θα
προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος,
μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο
103 του Ν. 4412/2016.

Ζ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
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καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νόμιμου
εκπροσώπου (του υποψηφίου, του/των τρίτου/τρίτων στη χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική
ικανότητα του/των οποίου/ων πρόκειται να στηριχθεί ο υποψήφιος, του/των υπεργολάβου/ων ή
προμηθευτού/ών).
Ειδικότερα υποβάλλονται τα εξής :
α. Εάν είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και
ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού /
μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
β. Εάν είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
γ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση / κοινοπραξία, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία
και επιπλέον:
1. Υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση
των διαχειριστών, νόμιμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:
(α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
(β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία
θα αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που
αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,
(γ) τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νόμιμου
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης
για τη διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
(δ) το Συντονιστή της Ένωσης,
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(ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της
αναθέτουσας αρχής.
2. Με την προσφορά τους τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας υποβάλλουν συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο προσκομίζεται με τα δικαιολογητικά συμμετοχής
και στο οποίο δηλώνεται :
i) Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας και ο αναπληρωτής του,
ii) Η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,
iii) Ότι τα μέλη των ενώσεων/κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής για τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό και την τήρηση των υποχρεώσεών τους ως αναδόχου ένωσης, σε περίπτωση
που τους ανατεθεί η υπηρεσία.
3. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα κριτήρια
χρηματοοικονομικής επάρκειας, ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας
δύνανται να πληρούνται από αθροιστικά από τα μέλη της.
4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (άρθρο 19 παρ. 4 ν.
4412/2016).
5. Ειδικά κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, εφαρμόζεται
η παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4144/2013.
δ. Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στη χρηματοοικονομική, τεχνική ή
επαγγελματική ικανότητα άλλων φορέων (τρίτων):
Πέραν των ανωτέρω προβλεπόμενων δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, ο οικονομικός φορέας
προσκομίζει με την προσφορά του δέσμευση μεταξύ του οικονομικού φορέα και του
επικαλούμενου τρίτου, στην οποία δηλώνεται ότι ο τρίτος δεσμεύεται να παράσχει όλες τις
απαιτούμενες από τη διακήρυξη εγγυήσεις.
ε. Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα της υπηρεσίας υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους :
Προσκομίζεται δήλωση στην οποία αναφέρεται το τμήμα της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και οι προτεινόμενοι υπεργολάβοι. Η δήλωση αυτή
συνοδεύεται με τα, κατά περίπτωση, ως άνω έγγραφα, που απαιτούνται για την απόδειξη
πλήρωσης των αντίστοιχων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά προβλέπονται ανωτέρω».
Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους.
Η. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
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Η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει
γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει
στη σύναψη της σύμβασης.
Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του
νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης
επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας.
Θ. Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 1 της Διακήρυξης για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
2.4.1 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.1.1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία
μέχρι την 2η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., διαφορετικά θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα
επιστρέφονται. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
1. Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Ανάθεσης της καθαριότητας του Ζαππείου Μεγάρου»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:1/2021
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
Ζάππειο Μέγαρο, 10557, Αθήνα
1ος όροφος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
2η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα: (επωνυμία, διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου,
τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση - email). (Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του
εκπροσώπου της.)
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Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής
προσφοράς υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, προκειμένου να
αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το
έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς (τουλάχιστον 180 ημερολογιακές
ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού).
2. Οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (άρθρο 96 παρ. 6.).
3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο (άρθρο 96 παρ.7).
2.4.1.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του απαιτείται να παράσχει τεκμηριωμένη αιτιολογία, να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α` 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.4.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού:
i) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με το Παράρτημα 4 το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς επικαλεστούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα
τρίτων (δάνεια εμπειρία), υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν ότι οι φορείς στην ικανότητα των οποίων οι οικονομικοί φορείς προτίθενται να
στηριχθούν πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (ΤΕΥΔ και λοιπά
δικαιολογητικά).
Στην περίπτωση που υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει στο ΤΕΥΔ την πρόθεσή του για ανάθεση
υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου, στον οποίο προτίθεται
να αναθέσει τμήμα/τα της σύμβασης, το/τα οποίο/α υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών (παρ. 4 του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016).
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ii) Την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
iii) Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος 1 της
διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Για
το λόγο αυτό συμπληρώνεται το Παράρτημα 2 «Υπόδειγμα Δήλωσης Τεχνικής Προσφοράς».
Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών καθαριότητας απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρουν και να
εξειδικεύσουν σε χωριστό κεφάλαιο της Τεχνικής Προσφοράς τους, τα κάτωθι στοιχεία :


Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν είτε ως τακτικό είτε ως έκτακτο προσωπικό,



Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,



Την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν (άρθρο 58 του ν. 4412/2016).
2.4.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
2.4.3.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.
2.4.3.2 Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ και αντιστοιχεί στο σύνολο των προβλεπόμενων
στο Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης
2.4.3.3 Για την Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται συμπληρωμένο στο σύνολό του το Παράρτημα 3
«Υπόδειγμα Δήλωσης Οικονομικής Προσφοράς». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη προβλεπόμενη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιβάρυνση, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παροχή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016).
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Διευκρίνιση: Η τιμή καθαρισμού για την ανάδειξη μειοδότη σε ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (II),
του Παραρτήματος 3 (Πίνακας προσφοράς κόστους εργασιών καθαριότητας του Ζαππείου Μεγάρου), η
οποία προκύπτει με βάση τον συντελεστή τιμής (τιμή για την ανάδειξη μειοδότη) θα χρησιμοποιείται
μόνο για την αξιολόγηση των προσφορών.
Για την τιμολόγηση και την πληρωμή των υπηρεσιών καθαριότητας θα χρησιμοποιηθεί από τον σχετικό
πίνακα, η τιμή καθαρισμού ανά ώρα παρεχόμενη από ένα (1) άτομο σε ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (I, τιμή τιμολόγησης).
2.4.3.4 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016).
2.4.4 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 παρ.1 του ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 22 του ν. 4144/2013:
Α. Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών καθαριότητας πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρουν εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο, των προσφορών τους, εκτός των λοιπών, τα κάτωθι στοιχεία:
α). Τον αριθμό των εργαζομένων,
β). Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,
γ). Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, αντίγραφο της οποίας οφείλουν
να επισυνάπτουν στην προσφορά τους, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού,
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δ). Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των αυτών
εργαζομένων,
ε). Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Β. Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών καθαριότητας, πρέπει για την διαμόρφωση της τελικής τους
προσφερθείσας τιμής, να υπολογίζουν - συμπεριλάβουν, πέραν των απορρεουσών από τα ως άνω
στοιχεία, κοστών, τα κάτωθι αναγραφόμενα:
α). Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους,
β). Εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων,
γ). Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις .
δ). Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του
καθαρού ποσού .
ε). Εύλογο ποσοστό εργολαβικού κέρδους,
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η επιτροπή δύναται να αναζητήσει από τους υποψήφιους συμμετέχοντες, εφόσον το κρίνει απαραίτητο,
να στοιχειοθετήσουν και υποβάλουν αναλυτικά τη σύνταξη της οικονομικής τους προσφοράς σε ότι αφορά
την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.
2. Το εργατικό κόστος θα αναλύεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού του και δεν πρέπει να υπολείπεται του
ελάχιστου προβλεπόμενου νόμιμου κόστους, βάσει της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας και Εργατικής Νομοθεσίας κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που
δεν έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το προαναφερόμενο της παρούσης παραγράφου δε λαμβάνεται υπόψη
και δεν αξιολογείται.
Σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι η οικονομική προσφορά ενός διαγωνιζόμενου είναι
υπερβολικά χαμηλή, της δίδεται το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις που να τεκμηριώνουν τον
τρόπο υπολογισμού της οικονομικής προσφοράς, το ύψος του συνολικού ποσού και να κρίνει αν αυτές είναι
επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του αρ. 88
του ν.4412/2016.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
2.4.5.1 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
2.4.5.2 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη
ως άνω αρχική διάρκεια.
2.4.5.3 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, πλην της περιπτώσεως νομοθετικής ρύθμισης
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Παραλαβή προσφορών – Έναρξη διαδικασίας - Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς - Έναρξη της διαδικασίας.
Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016:
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, την 2η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.
Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού), στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η
εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα της σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και
μονογράφονται από τα μέλη του ως άνω οργάνου.
Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
3.1.2 Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών:
α) Αποσφραγίζεται ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», μονογράφονται
δε από την επιτροπή διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Η επιτροπή διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα όλα τα μέλη της επιτροπής.
Οι (υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την επιτροπή
διαγωνισμού και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την
ίδια επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού των υποψηφίων.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά» με τα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, και
σχετική πρόσκληση, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, κατάταξη των
προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Τα εν λόγω στοιχεία καθώς και οι λόγοι απόρριψης
όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες, καταγράφονται αιτιολογημένα σε πρακτικό της επιτροπής του
διαγωνισμού, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι
(υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
(προσωρινό) πάροχο υπηρεσιών με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στο
ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής .
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα
παράγραφο, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των εγγράφων εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν.
4412/2016.
Η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στο ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), επικυρώνονται με μία μόνο απόφαση του ΔΣ της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την αξιολόγηση:
α) των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από
την αποσφράγιση,
β) των οικονομικών προσφορών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών,
γ) των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων ολοκληρώνει την αξιολόγηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από
την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις
περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Το Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.
Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις
ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.
Τυχόν υπέρβαση των ανωτέρω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΎΝ
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του ν.4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην επιτροπή διαγωνισμού (άρθρο
103 του ν. 4412/2016).
3.2.2 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Η ως
άνω προθεσμία παρατείνεται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή
απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν υπέρβαση της ως άνω προθεσμίας
δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.
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3.2.3 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3.2.1 αίτημα
προς επιτροπή διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α’ του ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
3.2.4 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
3.2.5 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
3.2.6 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 η πλήρωση
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1
και τα άρθρα 75, 76 και 77 του ν.4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του ν.4412/2016 η
διαδικασία ματαιώνεται.
3.2.7 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την επιτροπή διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.2., και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων για τη λήψη απόφασης [είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου] είτε
για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., είτε κατακύρωσης της
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105.
3.2.8 Διευκολύνσεις υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν.4412/16 από τον
προσωρινό ανάδοχο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 της ΠΝΠ13/04/2020 (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’), η οποία
κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 1 του Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 104/ 30.05.2020 τεύχος Α')], εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο προσωρινός ανάδοχος σε περίπτωση κωλύματος
υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω
αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών και
στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο,
υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.
4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
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μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167),
προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και
γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών
σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας
έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής
ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι η ως άνω δυνατότητα προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης καταλαμβάνει, πέρα από τα
πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα αρμόδια Δικαστήρια, και τυχόν άλλα πιστοποιητικά που εκδίδονται
από άλλες δημόσιες υπηρεσίες (πχ. ασφαλιστικούς φορείς) και των οποίων δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
ή έγχαρτη έκδοση, λόγω θέσης τους σε μερική αναστολή λειτουργίας. Για την αποφυγή οποιαδήποτε
παρερμηνείας επισημαίνεται, ως προς τις ιδιόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις, που προσκομίζονται από τους
προσωρινούς αναδόχους, ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
3.2.9. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1 Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του ν.4412/2016 και σε
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν.4412/2016,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α
του ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
3.3.3 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 105 παρ. 4 ν.
4412/2016).
3.3.4 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
Σελίδα 30

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β`
της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
3.3.5 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής:
1. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
2. τα συμβαλλόμενα μέρη.
3. την περιγραφή της παροχής υπηρεσίας αυτής.
4. την τιμή.
5. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούμενης παρεχόμενης υπηρεσίας.
6. τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης παροχής υπηρεσίας.
7. τις τυχόν υπάρχουσες εγγυήσεις.
8. τις προβλεπόμενες ρήτρες.
9. τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές.
10. τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
11. τις υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων .
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά,
προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

3.4

Ενστάσεις

3.4.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
3.4.2 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
3.4.3 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11
του ν.4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3.4.4 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης
3.4.5 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α` 8). Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 3.4.1 αποτελεί προϋπόθεση για
την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί
καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή
νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α` 8).
3.4.6 Για την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται
3μελές ή 5μελές χωριστό γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου
είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που
ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (επιτροπή διαγωνισμού).
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3.4.7 Η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων είναι δυνατόν να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η
αποσφράγιση και η μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που βρίσκονται στην έδρα της
αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
3.6

Διάφορες ρυθμίσεις

3.6.1 Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της διακήρυξης είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε όρου αυτών
συνεπάγεται, αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή όχι η ποινή αποκλεισμού στο άρθρο που προβλέπει τον
παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα της προσφοράς του οικονομικού φορέα.
3.6.2 Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία τεκμαίρεται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η εν λόγω πλήρης και
ανεπιφύλακτη αποδοχή συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση υποβολής από οικονομικό φορέα
εναλλακτικής προσφοράς καθώς και προσφοράς που περιλαμβάνει αίρεση, είναι αόριστη ή/και αποκλίνει
από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης. Επίσης συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την
απαγόρευση της εκ των υστέρων τροποποίησης ή/και περιορισμού ήδη υποβληθείσας προσφοράς καθώς
και την απαγόρευση υποβολής αντιπροσφοράς.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, της νομοθεσίας περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, που έχουν θεσπισθεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (παρ. 1 αρθ. 130 ν. 4412/2016).
Στη σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο περιλαμβάνονται τα στοιχεία α έως στ της παραγράφου 1
του άρθρου 68 του νόμου 3863/2010 και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης
του επαγγελματικού κινδύνου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Όταν οι υπηρεσίες ή/και επιτροπή παραλαβής της σύμβασης που συγκροτείται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 το άρθρο 221 του ν. 4412/2016, διαπιστώσουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, η σύμβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα
αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή των υπηρεσιών, τα δικαιώματα που
απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από την αναθέτουσα αρχή οι
αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
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4.3.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση
του τμήματος της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016).
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον (άρθρο 133 του ν. 4412/2016):
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε μηνιαία βάση, μετά την οριστική μηνιαία παραλαβή των υπηρεσιών
και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής
προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου μέχρι την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή ήτοι:
(α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, ή του συνόλου του
συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 (Πρακτικό Διαπίστωσης
Εργασιών), στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός του προσωπικού καθώς και οι ώρες και ημέρες
εργασίας,.
(β) Τιμολόγιο του αναδόχου καθώς και εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την
ένδειξη « Εξοφλήθηκε»
(γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
(δ) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε κατά περίπτωση ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή όπως:
1) Κατάσταση προσωπικού, στην οποία θα αναγράφονται και οι τυχόν τροποποιήσεις (νέες προσλήψεις
απολύσεις, ωράριο εργασίας κ.λπ.), θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας
2) Αντίγραφο του τρέχοντος ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) από τον ΕΦΚΑ
3) Κατάσταση απόδοσης των Ασφαλιστικών εισφορών για το απασχοληθέν στο έργο προσωπικό του
Αναδόχου, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, αναλόγως των εγκυκλίων του φορέα, σχετικά με το
ληξιπρόθεσμο των αναλογουσών εισφορών, με θεώρηση του ασφαλιστικού οργανισμού ή άλλο
αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται η καταβολή.
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τους μισθούς, τα
επιδόματα κ.λ.π. στο απασχοληθέν προσωπικό.
5) Αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού στην Αναθέτουσα Αρχή,
υπογεγραμμένη από το προσωπικό ως προς την εξόφλησή του
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν
προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ).
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τα ακόλουθα :
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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δ) Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του
καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας ή/και της επιτροπής παραλαβής της
σύμβασης, στις εξής περιπτώσεις:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσας,
ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή
τις κείμενες διατάξεις ,
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων, και
δ) όταν οι υπηρεσίες ή/και επιτροπή παραλαβής της σύμβασης που συγκροτείται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 το άρθρο 221 του ν. 4412/2016, διαπιστώσουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68
του ν. 3863/2010 κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης.
5.2.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά
τις περιπτώσεις β’ και γ` της παραγράφου 5.2.1, η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων κοινοποιεί στον
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για
τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία είναι δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με
την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση του Δ.Σ. της
Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης
του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που
οδήγησαν σε αυτήν.
5.2.3 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν παρεσχέθη λόγω ευθύνης του φορέα που εκτελεί
τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
5.2.4 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.5 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
5.3

Ποινικές Ρήτρες

5.3.1 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και
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Κληροδοτημάτων. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης.
5.3.2 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων,
εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη δεν μπορεί να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%)
της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής αποφασίσει
άλλως.
5.3.3 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.
5.3.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
5.4

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

5.4.1. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ` εφαρμογή
των άρθρων 203, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, καθώς και κατ` εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο (Δ.Σ. Ε.Ο.&Κ.), ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β` και δ` της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου,
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.5

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

5.5.1 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της
Περιφέρειας Αττικής. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται.
5.5.2 Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 5.4. ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο
αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή
παράλειψης.
5.5.3 Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της
υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα
δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο
ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
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5.5.4 Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα
από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν
πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το
ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.
5.5.5 Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.1
μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες
διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης,
μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης
της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να
εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την
αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το
αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο
τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της
αναίρεσης.
5.5.6 Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα
μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.

Σελίδα 38

6.
6.1

Παρακολούθηση και Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης

6.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής καθαριότητας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την υπηρεσία θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανωτέρω
υπηρεσία εισηγείται στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
6.1.2 Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 6.1.1. μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.
6.1.3 Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.4 Από τον ανάδοχο πρέπει να τηρείται ημερολόγιο στο οποίο να καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση
του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα,
έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την
τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν
αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
6.2

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.2.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 το άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται
και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης
δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η
αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
6.2.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2.3 και 6.2.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραλαβές.
6.2.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.2.4 Για την εφαρμογή της παραγράφου 6.2.3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
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οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο
άρθρο 220 του ν.4412/2016.
6.2.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου
6.2.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 6.2.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
6.2.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη
της επιτροπής της παραγράφου 6.2.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6.2.7 Όταν παραβάσεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα
δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη
των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές (άρθρο
68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010).
6.2.8 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι,
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν
η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
6.2.9 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΓΕΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) «Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές»
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2) «Υπόδειγμα Δήλωσης Τεχνικής Προσφοράς»
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3) «Υπόδειγμα Δήλωσης Οικονομικής Προσφοράς»
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4) «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)»
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5) «Υπόδειγμα Εγγυητικής Συμμετοχής»
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (6) «Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο
Το Ζάππειο Μέγαρο αποτελεί ένα συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο και απαρτίζεται από γραφεία όπου
στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, από αίθουσες όπου
διεξάγονται διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια καθώς και από διάφορους εξωτερικούς χώρους.
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας
του Ζαππείου Μεγάρου.
Οι ζητούμενες Υπηρεσίες καθαριότητας θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που
περιγράφονται κατωτέρω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο Ανάδοχος λαμβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι
θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής της εν λόγω παροχής υπηρεσίας,
όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω.
Συνοπτική Περιγραφή Καθαριότητας
Η Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων προτίθεται να αναθέσει την καθαριότητα των χώρων του
Ζαππείου Μεγάρου με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :
1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.1 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ.
1. Καθαρισμός των γραφείων της Ε.Ο.& Κ (δάπεδα, έπιπλα και σκεύη, απομάκρυνση απορριμμάτων κλπ).
2. Καθαρισμός των κλιμακοστασίων του Ζαππείου Μεγάρου.
3. Καθαρισμός θαλάμου ασανσέρ.
4. Καθαρισμός του ημιώροφου χώρου που βρίσκεται άνω του Περιστυλίου δύο φορές το μήνα.
5. Καθαρισμός και των υαλοπινάκων των γραφείων της Ε.Ο.& Κ εσωτερικά και εξωτερικά μία φορά τον
μήνα και σε έκτακτες ανάγκες.
6. Καθαρισμός των Υπογείων του Ζαππείου Μεγάρου δύο φορές τον μήνα.
7. Καθαρισμός των τουαλετών οι οποίες ευρίσκονται αριστερά και δεξιά της κεντρικής εισόδου του
Ζαππείου Μεγάρου.
8. Καθαρισμός του Περιστυλίου του Μεγάρου.
9. Καθαρισμός των δύο κεντρικών εισόδων του Ζαππείου Μεγάρου (σκαλοπάτια, χώροι εισόδου,
προθάλαμος).
10. Καθαρισμός δύο φορές τον μήνα των υαλοπινάκων των εισόδων του Ζαππείου Μεγάρου και σε
έκτακτες ανάγκες.
11. Περιοδικός καθαρισμός των υδρορροών της ταράτσας.
12. Αίθουσες εκδηλώσεων 1,2,3,4,5,6, 8,9, 7, 16,13,11,10,14,15,24,25 (Όταν το Ζάππειο δεν έχει
εκδηλώσεις, καθαρισμός δύο φορές το μήνα ).
Οι Εσωτερικοί Χώροι περιλαμβάνουν:
1. Γραφεία Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (1ος όροφος)
2. Κλιμακοστάσια
3. Θάλαμος Ασανσέρ
4. Τουαλέτες του Ζαππείου Μεγάρου
5. Είσοδοι του Ζαππείου Μεγάρου
6. Υπόγειοι χώροι
Σύνολο επιφανειών 676,60 τ.μ.
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1.2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ & ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
Σχετικά αναφέρεται ότι οι αίθουσες καθώς και οι εξωτερικοί χώροι του Ζαππείου Μεγάρου όπου
διεξάγονται εκδηλώσεις ορίζονται ανάλογα με το πρόγραμμα κρατήσεων αιθουσών & εξωτερικών χώρων,
το οποίο ρυθμίζεται από τις απαιτήσεις των πελατών της Αναθέτουσας Αρχής.
Η καθαριότητα επομένως δεν θα αφορά σε όλες τις αίθουσες, ούτε σε όλο τον εξωτερικό χώρο για όλες τις
ημέρες του έτους.
Συνεπώς οι απαιτήσεις καθαρισμού ενδέχεται να ποικίλουν ως προς τις αίθουσες, τους εξωτερικούς χώρους,
τις ημέρες, αλλά και το ωράριο καθαρισμού.
Η αναγγελία και το πρόγραμμα της καθαριότητας των αιθουσών εκδηλώσεων και των εξωτερικών χώρων
θα γίνεται εγγράφως, μέσω τηλεομοιοτυπίας από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο τουλάχιστον
δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της σχετικής εκδήλωσης.
Α. Προβλέπονται τα ακόλουθα για την καθαριότητα των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου:
 Πριν από την έναρξη κάθε εκδήλωσης θα παρίσταται το απαιτούμενο προσωπικό για την επιμέλεια των
χώρων.
 Συχνό service στους χώρους κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως αποκομιδή σκουπιδιών από
καλαθάκια και καθαρισμός των W.C.
 Άμεσος καθαρισμός σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.
 Το προσωπικό θα παρευρίσκεται δυο (2) ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της εκδήλωσης κατά την
διάρκεια αυτής και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μετά την λήξη της, ώστε οι χώροι να
παραδοθούν απόλυτα καθαροί.
Β. Προβλέπονται τα ακόλουθα για την καθαριότητα σε περίπτωση εκδήλωσης στους εξωτερικούς
χώρους του Ζαππείου Μεγάρου:
 Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης θα παρίσταται το απαιτούμενο προσωπικό για την επιμέλεια των
χώρων.
 Συχνό service στον εξωτερικό χώρο κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.
 Άμεσος καθαρισμός σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.
 Το προσωπικό θα παρευρίσκεται δυο (2) ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της εκδήλωσης κατά την
διάρκεια αυτής και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μετά την λήξη της, ώστε οι χώροι να
παραδοθούν απόλυτα καθαροί.
 Καθαρισμός των εξωτερικών χώρων της Επιτροπής Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων, (των χώρων του
κήπου, της ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, δεξιά και αριστερά των
δύο εισόδων του Ζαππείου Μεγάρου, στην πλαϊνή όψη του κτιρίου καθώς και στην πίσω όψη του
κτιρίου, περιμετρικά όλου του κτιρίου).
 Συλλογή και συγκέντρωση σε συγκεκριμένο χώρο του Ζαππείου Κήπου όλων των άχρηστων υλικών
φυτικής προέλευσης και μη, ώστε οι χώροι να διατηρούνται καθαροί και να παρουσιάζουν καλή
εμφάνιση.
 Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων σε και αλλαγή της πλαστικής σακούλας, όσων φέρουν τούτη.
 Σκούπισμα των φύλλων από τις σκληρές επιφάνειες κατά την εποχή της φυλλόπτωσης.
Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου, καθώς και
του περιβάλλοντος χώρου σε περίπτωση εκδηλώσεων δύναται να ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή να
παρασχεθούν κατά τις πρωινές ή απογευματινές ή βραδινές ώρες καθώς και σε οποιαδήποτε ημέρα
συμπεριλαμβανομένων αργιών και Κυριακής.
Η αμοιβή του αναδόχου για υπηρεσίες καθαριότητας αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου,
καθώς και του περιβάλλοντος χώρου σε περίπτωση εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται απολογιστικά στο
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τέλος κάθε μήνα εφόσον αυτές παρασχεθούν και θα αποδίδεται σύμφωνα με το ανωτέρω μοναδιαίο
κόστος της προσφοράς του Αναδόχου.

1.3. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ.
 Αφορά στον καθαρισμό όλων των υαλοπινάκων όλων των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου
Μεγάρου.
 Διευκρινίζεται ότι για τον καθαρισμό όλων των υαλοπινάκων των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου
Μεγάρου απαιτείται πενθήμερη απασχόληση δύο τουλάχιστον ατόμων με την ειδικότητα του
καθαριστή καθαρίστριας.
 Ο ανωτέρω καθαρισμός απαιτείται να γίνεται δύο φορές ετησίως, (ένα πενθήμερο, Δευτέρα έως
Παρασκευή, δύο απασχολούμενων ατόμων, σε οκτάωρη βάση, δύο φορές τον χρόνο).
 Το πρόγραμμα καθαρισμού θα καθορίζεται βάσει των αναγκών και βάσει των εκδηλώσεων από την
Αναθέτουσα Αρχή.
2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί έμπειρο και ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό θα φέρει
διακριτική στολή καθαριστού/καθαρίστριας της εταιρείας (κόσμια ενδυμασία), τόσο για την εκτέλεση των
εργασιών καθαριότητας των γραφείων και των χώρων του Ζαππείου Μεγάρου (εσωτερικοί και υπαίθριοι),
όσο και για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου
Μεγάρου.
2.1. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. (ΩΡΑΡΙΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ).
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην καθαριότητα των γραφείων και των χώρων του
Ζαππείου Μεγάρου, θα ανέρχεται σε 1 (ένα) άτομο με ειδικότητα καθαρίστριας/καθαριστή, σε οκτάωρη
πενθήμερη απασχόληση. (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Το ωράριο του απασχολούμενου προσωπικού σε πενθήμερη οκτάωρη βάση στην καθαριότητα των
γραφείων και των χώρων του Ζαππείου Μεγάρου λογίζεται από 07:00 έως 15:00.
Ωστόσο ενδέχεται για ορισμένες ημέρες, βάσει πάντοτε των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής το
ωράριο να τροποποιηθεί, (στα πλαίσια πάντοτε της οκτάωρης απασχόλησης) κατόπιν σχετικής ενημέρωσης
του Αναδόχου.
2.2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ & ΣΤΟΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (ΩΡΑΡΙΟ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ).
2.2.1 Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται στην καθαριότητα των αιθουσών εκδηλώσεων
του Ζαππείου Μεγάρου θα ανέρχεται σε:
- Ένα (1) τουλάχιστον άτομο εφόσον λειτουργούν από μια (1) έως δύο (2) αίθουσες
εκδηλώσεων συγχρόνως.
- Δύο (2) τουλάχιστον άτομα εφόσον λειτουργούν από τρεις (3) έως τέσσερις (4) αίθουσες
εκδηλώσεων συγχρόνως.
- Τρία (3) τουλάχιστον άτομα εφόσον λειτουργούν από πέντε (5) έως έξι (6) αίθουσες
εκδηλώσεων συγχρόνως.
- Τέσσερα (4) τουλάχιστον άτομα εφόσον λειτουργούν επτά (6) ή και περισσότερες
αίθουσες εκδηλώσεων συγχρόνως.
2.2.2 Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται στην καθαριότητα σε περίπτωση εκδηλώσεων
σε εξωτερικούς χώρους του Ζαππείου Μεγάρου θα ανέρχεται σε:
- Ένα (1) τουλάχιστον άτομο εφόσον η χρησιμοποιούμενη επιφάνεια είναι
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έως 500 τ.μ.
- Δύο (2) τουλάχιστον άτομα εφόσον η χρησιμοποιούμενη επιφάνεια είναι πάνω από 500 τ.μ.
Ο Ανάδοχος θα διαμορφώνει το ωράριο του απασχολούμενου προσωπικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της
Αναθέτουσας Αρχής και όπως υποδεικνύονται από το αρμόδιο τμήμα της Ε.Ο.&K, βάσει πάντοτε του
προγράμματος των εκδηλώσεων το οποίο δεν δύναται να προκαθορισθεί αλλά καθορίζεται βάσει των
εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο.
Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό θα παρευρίσκεται δυο (2) ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της
εκδήλωσης κατά την διάρκεια αυτής και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μετά την λήξη της, ώστε οι
χώροι να παραδοθούν απόλυτα καθαροί.
2.3. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡIΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. (ΩΡΑΡΙΟ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ).
Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται στην καθαριότητα των υαλοπινάκων των αιθουσών
εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου θα ανέρχεται σε 2 (δυο) τουλάχιστον άτομα με ειδικότητα
καθαρίστριας/καθαριστή, σε οκτάωρη πενθήμερη απασχόληση.
Ο ανωτέρω καθαρισμός απαιτείται να γίνεται δύο φορές ετησίως, (δηλαδή ένα πενθήμερο δύο
απασχολούμενων ατόμων, σε οκτάωρη βάση, καθημερινής ημέρας, δύο φορές τον χρόνο).
Το πρόγραμμα καθαρισμού θα καθορίζεται βάσει των αναγκών και βάσει των εκδηλώσεων από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Διευκρινίζεται ότι στον ανωτέρω ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, (των παρ. 2.1, 2.2. 2.3 & 2.4) που
υποχρεούται ο Ανάδοχος να απασχολεί στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,
δεν περιλαμβάνεται ο πρόσθετος αναγκαίος αριθμός εργαζομένων που υποχρεούται να διαθέτει για να
μπορεί να χορηγεί στο σύνολο του προσωπικού του τις σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία τις
δικαιούμενες μέρες ανάπαυσης.
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την επίτευξη του στόχου του έργου της καθαριότητας του Ζαππείου Μεγάρου απαιτούνται τα
κατωτέρω :
 Το προσωπικό του Αναδόχου θα απασχολείται για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων του Ζαππείου Μεγάρου για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας.
 Οι διαδικασίες καθαριότητας θα καθορίζονται αποκλειστικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις υποδείξεις και ανάλογα με τις
ανάγκες που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες της.
 Κάλυψη αστικής ευθύνης για κάθε ζημιά ή απώλεια από αμέλεια του αναδόχου.
 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον πλήρη, συνεχή και ανελλιπή καθαρισμό όλων των εξωτερικών
και εσωτερικών χώρων όπως αυτοί αναφέρονται προηγουμένως και που χρησιμοποιούνται από την
Ε.Ο.&Κ, διαθέτοντας με δαπάνες του όλα τα μέσα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού
αυτού, τα εργαλεία και τον μηχανικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,
μεταφορικά μέσα για τη συλλογή και την αποκομιδή των απορριμμάτων καθώς και το αναγκαίο
ειδικευμένο εργατικό προσωπικό.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί έμπειρο και ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό θα
φέρει διακριτική στολή καθαριστού/καθαρίστριας της εταιρείας (κόσμια ενδυμασία).
 Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό θα είναι ανάλογα του χώρου και θα
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
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4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Γενικές
Α) Για την καθαριότητα των χώρων ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό που
διαθέτει σε αριθμό και σε συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα.
Β) Το προσωπικό του Αναδόχου θα φέρει διακριτική στολή καθαριστού/καθαρίστριας της εταιρείας (κόσμια
ενδυμασία).
Γ) Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να μιλά την Ελληνική και να διαθέτει ήθος, ευπρεπή εμφάνιση
και συμπεριφορά.
Δ) Το προσωπικό του Αναδόχου θα είναι εκπαιδευμένο στην χρήση των μηχανημάτων συσκευών και στις
εργασίες καθαρισμού χώρων κτιρίων.
Ε) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του τον
κίνδυνο της Γενικής Ασφαλιστικής Ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στα κτίρια ή
τις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, στο εργαζόμενο σε αυτούς προσωπικό, ή σε οποιονδήποτε
τρίτο από αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων της, σε περίπτωση συμβάντος ή
συμβάντων καλυπτομένων από το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους γενικούς και
ειδικούς όρους αυτού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων, οι όποιοι εγείρουν αξίωση
αποζημίωσης τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.
Ειδικές
Οι ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου καθορίζονται ως εξής:
1) Να προσκομίσει κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται στην κάθε Υπηρεσία με πλήρη
στοιχεία, καθώς επίσης και να προσκομίζει τα ανωτέρω στοιχεία σε κάθε περίπτωση μεταβολής του
προσωπικού.
2) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει τη μισθοδοσία και τις Ασφαλιστικές Εισφορές του προσωπικού
του σε τηρούμενο λογαριασμό Τραπέζης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν.3863/2010 (Α’ 115) και
να προσκομίζει στην αρμόδια επιτροπή Παραλαβών της Επιτροπής Ολυμπιων και Κληροδοτημάτων το
σχετικό αποδεικτικό.
3) Να ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας της Επιτροπής Ολυμπιων και Κληροδοτημάτων η οποία
πιστοποιεί το έργο που εκτελείται κάθε φορά. Η ύπαρξη ή όχι τέτοιων οδηγιών σε καμία περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του που προκύπτουν από την σύμβαση και
ιδιαίτερα από την ευθύνη για τυχόν ζημιά την οποία ήθελε υποστεί η Επιτροπή Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων ή τρίτος από πλημμελή εκτέλεση των εργασιών που ανατίθεται δυνάμει της παρούσας
σ’ αυτόν.
4) Απαλλάσσεται από την ευθύνη για τυχόν ζημιά που θα προξενηθεί σ’αυτόν κατά την εκτέλεση της
εργασίας βάσει των οδηγιών που δίνονται από την Υπηρεσία της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων μόνο σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος εγγράφως και πριν την εκτέλεση της
εργασίας ήθελε διατυπώσει τις σχετικές αντιρρήσεις του.
5)Υποχρεούται σε αποκατάσταση οποιαδήποτε φθοράς ή ζημιάς που θα προξενηθεί από υπαιτιότητά του ή
από το προσωπικό του στα εφόδια και στο κτίριο του Ζαππείου Μεγάρου ή σε τρίτους κατά την εκτέλεση
των εργασιών.
Για οποιοδήποτε ατύχημα σε πρόσωπο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και για τον ανάδοχο ή για το κάθε φύσης προσωπικό που θα
χρησιμοποιείται απ’ αυτόν, που θα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών από υπαιτιότητα του
αναδόχου ή του προσωπικού του, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και αστικά και ποινικά.
Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα επιλέγεται, προσλαμβάνεται και
αμείβεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο που θα είναι και εργοδότης του, ενώ η Επιτροπή Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων δεν έχει και δεν είναι δυνατό να έχει κάποια σχέση με αυτό.
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Κατ΄ εξαίρεση η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον ανάδοχο
την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, ακατάλληλο,
κατόπιν προσκόμισης στοιχείων τα οποία θα ζητηθούν.
6) Να τηρεί με σχολαστικότητα την ισχύουσα εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία, σε ότι αφορά τις αμοιβές,
τακτικές και έκτακτες, του εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική του ασφάλιση και τις άλλες ανάλογης
φύσης παροχές και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω παροχών στο
απασχολούμενο, στην καθαριότητα των Υπηρεσιών της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
προσωπικό, με την πρόφαση ότι η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων δεν του κατέβαλε την
κανονισμένη αποζημίωση.
Όλες οι υποχρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από αυτή την ασφάλιση καθώς και
κάθε εισφορά υπέρ Οργανισμού και ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και για κρατήσεις υπέρ
τρίτου και λοιπές εν γένει επιβαρύνσεις φόρους τέλη χαρτοσήμου κλπ., βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο ως εργοδότη του κάθε φύσης προσωπικού που χρησιμοποιείται από αυτόν.
7) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου της παρούσας ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους
νόμους, διατάξεις κλπ. και γενικά αυτούς που αφορούν την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού που
χρησιμοποιείται από αυτόν ευθυνόμενος για κάθε παράβασή του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
8) Οι τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται από τρίτο ύστερα από εντολή αναδόχου ουδόλως
απαλλάσσουν τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα
σύμβαση, ο οποίος τυγχάνει και στην περίπτωση αυτή μοναδικός υπόχρεος και υπεύθυνος απέναντι
στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων και στους τρίτους.
9) Αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους χώρους των Υπηρεσιών και μελέτησε τα σχέδια κατόψεων, έλεγξε τις
εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του
προσωπικού του, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
10) Σε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος.
11) Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών στο προσωπικό
του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζουν για τον καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της
Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων με οποιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω
προσωπικού, τηρώντας την εργατική νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις.
12) Να γνωστοποιεί εγκαίρως στο απασχολούμενο προσωπικό του στην Επιτροπή Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων ότι: «Έναντι αυτού (του προσωπικού) θα υπέχει αυτός και μόνον όλες τις εκ του νόμου
και της συμβάσεως αστικές και λοιπές ευθύνες και υποχρεώσεις».
13) Να μην προβεί σε ενέργειες αναδοχής από άλλο πρόσωπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του ανάδοχου,
που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί και η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιωνδήποτε
απαιτήσεων του ανάδοχου.
14) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
15) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης
ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι
απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Σε
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αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών
που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός
αποτελείται από μία εταιρία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση
λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει
υπέρ της Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπεται στη Σύμβαση.
16) Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, εργαζόμενος του αναδόχου υποβάλει αίτηση για την
χορήγηση στοιχείων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών του στην έδρα της Επιτροπής Ολυμπίων
και Κληροδοτημάτων, αυτός (Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων) δικαιούται να του χορηγήσει
αντίγραφα, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1995 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας
17) Για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και την υποχρέωση όπως οι εντεταλμένοι από αυτόν
υπάλληλοι, φέρουν και έχουν τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του και τις
προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
5.1. ΓΕΝΙΚΑ
 Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης
πρέπει να είναι καινούργια και παρασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
 Με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και
πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλ. επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη
λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς
και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης που θα διατεθεί από τον
εργολήπτη για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει δωρεάν στον Ανάδοχο :
 Το απαιτούμενο νερό από το δίκτυο ύδρευσης της Ε.Ο.&Κ
 Το απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα για τα μηχανήματά του από ηλεκτρικό δίκτυο του Ζαππείου
Μεγάρου.
 Περιορισμένο αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη των μέσων, υλικών και
των εργαλείων που
χρησιμοποιούνται.
 Τις απαιτούμενες ποσότητες χαρτιού υγείας και σαπουνιών χεριών (σε υγρή ή στερεή μορφή), το
πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.
5.2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
5.2.1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε όροφο)
 Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος.
 Θα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος και σφουγγαρίστρες
για γραφεία-κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικοί για WC.
 Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου
 Αυτόματη μηχανή δαπέδου μπαταρίας.
 Μηχανή extraction.
 Μηχανή καθαρισμού δαπέδου περιστροφική πλυσίματος δαπέδων-μοκεττών.
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Πιεστικό πλύσεως.
Υφασμάτινες μάκτρες (dust mop), όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα.
Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων, ανθεκτικές, διαφόρων μεγεθών
Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής.
Σκάλα
Λάστιχο ποτίσματος
Ξεσκονόπανα
Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου χρειάζεται
Τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά, για τις εργασίες που θα γίνονται στον περιβάλλοντα χώρο της
Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, είναι ένα καρότσι οδοκαθαριστή καθώς και σκούπα και
φαράσι. Επίσης ένας φυσητήρας φύλλων βενζινοκίνητος.

5.2.2. Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ:
 Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την καθαριότητα
 Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι πρώτης ποιότητας και
πλέον κατάλληλα.
 Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και
μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου.
 Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
5.2.3. Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ.
 Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των μηχανημάτων –εξοπλισμού που θα προσδιορίζει ακριβώς το
είδος και τον τρόπο λειτουργίας τους. Τυχόν αποκλίσεις από τα καθοριζόμενα στα απαραίτητα
μηχανήματα του τεχνικού εξοπλισμού της παρούσας, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή
Αξιολόγησης, ανάλογα με την κρίση της. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να
ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο, διευκρινίσεις επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, για
την πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των συσκευών ή ακόμα
και την επίδειξη σε λειτουργία των συσκευών, χωρίς καμία απαίτηση του υποψηφίου Αναδόχου.
 Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (prospectus) για τα συγκεκριμένα μηχανήματα,
εξοπλισμό που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
5.3.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
5.3.1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
 Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων, ειδών υγιεινής.
 Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρύπων.
 Απολυμαντικά επιφανειών
 Υγρό καθαριστικό τζαμιών – καθρεπτών.
 Γυαλιστικό κρουνών
 Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών
 Παρκετίνη αντιολισθητική για δάπεδα
5.3.2.ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ:
 Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
 Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
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Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην
είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να μην προκαλούν φθορές
βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου.
Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου
καθαρισμού (καθαριστές) στη συσκευασία και με τη σύνθεση – διάλυση της εταιρείας παραγωγής
τους.
Τα προϊόντα καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται θα διατίθενται από τον Ανάδοχο, θα έχουν
πιστοποίηση ISO και θα είναι οικολογικά.

Οι υποψήφιοι, από την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού έως και την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους που περιγράφονται στην
διακήρυξη.
Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί απόδειξη γνώσης των συνθηκών του έργου. Ειδικότερα η κατάθεση
προσφοράς εκ μέρους του οικονομικού φορέα είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη
αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες που αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, και οιεσδήποτε
άλλες συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των
υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση
υποχρεούται να συμμορφωθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Υπόδειγμα Δήλωσης Τεχνικής Προσφοράς
Προς:
Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού Υπηρεσιών «Ανάθεσης της καθαριότητας του
Ζαππείου Μεγάρου»
Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για την Ανάθεση της Καθαριότητας του
Ζαππείου Μεγάρου, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 1/2021 διακήρυξής σας,
Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των
Παραρτημάτων της, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά και έχω λάβει γνώση των σχετικών χώρων.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ο Ανάδοχος λαμβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και
δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής της
εν λόγω παροχής υπηρεσίας, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω.

ΝΑΙ

1.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται και θα ακολουθεί τα εξής:
1.1 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ.
 Καθαρισμός των γραφείων της Ε.Ο.& Κ (δάπεδα, έπιπλα και σκεύη, απομάκρυνση
απορριμμάτων κλπ).
 Καθαρισμός των κλιμακοστασίων του Ζαππείου Μεγάρου.
 Καθαρισμός θαλάμου ασανσέρ.
 Καθαρισμός του ημιώροφου χώρου που βρίσκεται άνω του Περιστυλίου δύο
φορές το μήνα.
 Καθαρισμός και των υαλοπινάκων των γραφείων της Ε.Ο.& Κ εσωτερικά και
εξωτερικά μία φορά τον μήνα και σε έκτακτες ανάγκες.
 Καθαρισμός των Υπογείων του Ζαππείου Μεγάρου δύο φορές τον μήνα.
 Καθαρισμός των τουαλετών οι οποίες ευρίσκονται αριστερά και δεξιά της
κεντρικής εισόδου του Ζαππείου Μεγάρου.
 Καθαρισμός του Περιστυλίου του Μεγάρου.
 Καθαρισμός των δύο κεντρικών εισόδων του Ζαππείου Μεγάρου (σκαλοπάτια,
χώροι εισόδου, προθάλαμος).
 Καθαρισμός δύο φορές τον μήνα των υαλοπινάκων των εισόδων του Ζαππείου
Μεγάρου και σε έκτακτες ανάγκες.
 Περιοδικός καθαρισμός των υδρορροών της ταράτσας.
 Αίθουσες εκδηλώσεων 1,2,3,4,5,6, 8,9, 7, 16,13,11,10,14,15,24,25 (Όταν το Ζάππειο
δεν έχει εκδηλώσεις, καθαρισμός δύο φορές το μήνα ).
1.2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ & ΣΤΟΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
Η αναγγελία και το πρόγραμμα της καθαριότητας των αιθουσών εκδηλώσεων και των
εξωτερικών χώρων θα γίνεται εγγράφως, μέσω τηλεομοιοτυπίας από την
Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της
σχετικής εκδήλωσης.
Α. Προβλέπονται τα ακόλουθα για την καθαριότητα των αιθουσών εκδηλώσεων του
Ζαππείου Μεγάρου:
 Πριν από την έναρξη κάθε εκδήλωσης θα παρίσταται το απαιτούμενο προσωπικό
για την επιμέλεια των χώρων.
 Συχνό service στους χώρους κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως αποκομιδή
σκουπιδιών από καλαθάκια και καθαρισμός των W.C.
 Άμεσος καθαρισμός σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.
 Το προσωπικό θα παρευρίσκεται δυο (2) ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της
εκδήλωσης κατά την διάρκεια αυτής και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μετά
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την λήξη της, ώστε οι χώροι να παραδοθούν απόλυτα καθαροί.
Β. Προβλέπονται τα ακόλουθα για την καθαριότητα σε περίπτωση εκδήλωσης στους
εξωτερικούς χώρους του Ζαππείου Μεγάρου:
 Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης θα παρίσταται το απαιτούμενο προσωπικό για
την επιμέλεια των χώρων.
 Συχνό service στον εξωτερικό χώρο κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.
 Άμεσος καθαρισμός σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.
 Το προσωπικό θα παρευρίσκεται δυο (2) ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της
εκδήλωσης κατά την διάρκεια αυτής και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μετά
την λήξη της, ώστε οι χώροι να παραδοθούν απόλυτα καθαροί.
 Καθαρισμός των εξωτερικών χώρων της Επιτροπής Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων,
(των χώρων του κήπου, της ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας μπροστά από το
Ζάππειο Μέγαρο, δεξιά και αριστερά των δύο εισόδων του Ζαππείου Μεγάρου,
στην πλαϊνή όψη του κτιρίου καθώς και στην πίσω όψη του κτιρίου, περιμετρικά
όλου του κτιρίου).
 Συλλογή και συγκέντρωση σε συγκεκριμένο χώρο του Ζαππείου Κήπου όλων των
άχρηστων υλικών φυτικής προέλευσης και μη, ώστε οι χώροι να διατηρούνται
καθαροί και να παρουσιάζουν καλή εμφάνιση.
 Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων σε και αλλαγή της πλαστικής σακούλας,
όσων φέρουν τούτη.
 Σκούπισμα των φύλλων από τις σκληρές επιφάνειες κατά την εποχή της
φυλλόπτωσης.
Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου
Μεγάρου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου σε περίπτωση εκδηλώσεων δύναται
να ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή να παρασχεθούν κατά τις πρωινές ή
απογευματινές ή βραδινές ώρες καθώς και σε οποιαδήποτε ημέρα
συμπεριλαμβανομένων αργιών και Κυριακής.
Η αμοιβή του αναδόχου για υπηρεσίες καθαριότητας αιθουσών εκδηλώσεων του
Ζαππείου Μεγάρου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου σε περίπτωση
εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται απολογιστικά στο τέλος κάθε μήνα εφόσον αυτές
παρασχεθούν και θα αποδίδεται σύμφωνα με το ανωτέρω μοναδιαίο κόστος της
προσφοράς του Αναδόχου.
1.3.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ.
 Αφορά στον καθαρισμό όλων των υαλοπινάκων όλων των αιθουσών εκδηλώσεων
του Ζαππείου Μεγάρου.
 Διευκρινίζεται ότι για τον καθαρισμό όλων των υαλοπινάκων των αιθουσών
εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου απαιτείται πενθήμερη απασχόληση δύο
τουλάχιστον ατόμων με την ειδικότητα του καθαριστή καθαρίστριας.
 Ο ανωτέρω καθαρισμός απαιτείται να γίνεται δύο φορές ετησίως, (ένα πενθήμερο
Δευτέρα έως Παρασκευή, δύο απασχολούμενων ατόμων, σε οκτάωρη βάση, δύο
φορές τον χρόνο).
 Το πρόγραμμα καθαρισμού θα καθορίζεται βάσει των αναγκών και βάσει των
εκδηλώσεων από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί έμπειρο και ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό θα
φέρει διακριτική στολή καθαριστού/καθαρίστριας της εταιρείας (κόσμια ενδυμασία),
τόσο για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας των γραφείων και των χώρων του
Ζαππείου Μεγάρου (εσωτερικοί και υπαίθριοι), όσο και για την εκτέλεση των εργασιών
καθαριότητας των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου το οποίο θα
ακολουθεί το ωράριο που αναφέρεται στην παρ.2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (1) «Απαιτήσεις
– Τεχνικές Προδιαγραφές (παρ.2.1 έως και 2.3.)
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την επίτευξη του στόχου του έργου της καθαριότητας του Ζαππείου Μεγάρου
απαιτούνται τα κατωτέρω :
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2.

3.
4.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το προσωπικό του Αναδόχου θα απασχολείται για την καθαριότητα των εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων του Ζαππείου Μεγάρου για την εξασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της Υπηρεσίας.
Οι διαδικασίες καθαριότητας θα καθορίζονται αποκλειστικά από την Αναθέτουσα
Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις
υποδείξεις και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες
της.
Κάλυψη αστικής ευθύνης για κάθε ζημιά ή απώλεια από αμέλεια του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον πλήρη, συνεχή και ανελλιπή καθαρισμό όλων
των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων όπως αυτοί αναφέρονται προηγουμένως και
που χρησιμοποιούνται από την Ε.Ο.&Κ, διαθέτοντας με δαπάνες του όλα τα μέσα
που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τα εργαλεία και τον
μηχανικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, μεταφορικά
μέσα για τη συλλογή και την αποκομιδή των απορριμμάτων καθώς και το αναγκαίο
ειδικευμένο εργατικό προσωπικό.

5.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί έμπειρο και ειδικευμένο εργατοτεχνικό
προσωπικό θα φέρει διακριτική στολή καθαριστού/καθαρίστριας της εταιρείας
(κόσμια ενδυμασία).
6. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό θα είναι ανάλογα του χώρου
και θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Γενικές
Α) Για την καθαριότητα των χώρων ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί το μόνιμο ή έκτακτο
προσωπικό που διαθέτει σε αριθμό και σε συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα
αποτελέσματα.
Β) Το προσωπικό του Αναδόχου θα φέρει διακριτική στολή καθαριστού/καθαρίστριας
της εταιρείας (κόσμια ενδυμασία).
Γ) Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να μιλά την Ελληνική και να διαθέτει ήθος,
ευπρεπή εμφάνιση και συμπεριφορά.
Δ) Το προσωπικό του Αναδόχου θα είναι εκπαιδευμένο στην χρήση των μηχανημάτων
συσκευών και στις εργασίες καθαρισμού χώρων κτιρίων.
Ε) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της
επιλογής του τον κίνδυνο της Γενικής Ασφαλιστικής Ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που
τυχόν θα προκληθούν στα κτίρια ή τις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, στο
εργαζόμενο σε αυτούς προσωπικό, ή σε οποιονδήποτε τρίτο από αποκλειστική αμέλεια
του αναδόχου ή των υπαλλήλων της, σε περίπτωση συμβάντος ή συμβάντων
καλυπτομένων από το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους γενικούς και
ειδικούς όρους αυτού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων, οι όποιοι εγείρουν
αξίωση αποζημίωσης τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.
Ειδικές
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
1) Να προσκομίσει κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται στην κάθε
Υπηρεσία με πλήρη στοιχεία, καθώς επίσης και να προσκομίζει τα ανωτέρω στοιχεία σε
κάθε περίπτωση μεταβολής του προσωπικού.
2) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει τη μισθοδοσία και τις Ασφαλιστικές Εισφορές
του προσωπικού του σε τηρούμενο λογαριασμό Τραπέζης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
40 του Ν.3863/2010 (Α’ 115) και να προσκομίζει στην αρμόδια επιτροπή Παραλαβών της
Επιτροπής Ολυμπιων και Κληροδοτημάτων το σχετικό αποδεικτικό.
3) Να ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας της Επιτροπής Ολυμπιων και
Κληροδοτημάτων η οποία πιστοποιεί το έργο που εκτελείται κάθε φορά. Η ύπαρξη ή όχι
τέτοιων οδηγιών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις
και ευθύνες του που προκύπτουν από την σύμβαση και ιδιαίτερα από την ευθύνη για
τυχόν ζημιά την οποία ήθελε υποστεί η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων ή
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τρίτος από πλημμελή εκτέλεση των εργασιών που ανατίθεται δυνάμει της παρούσας σ’
αυτόν.
4) Απαλλάσσεται (ο Ανάδοχος) από την ευθύνη για τυχόν ζημιά που θα προξενηθεί
σ’αυτόν κατά την εκτέλεση της εργασίας βάσει των οδηγιών που δίνονται από την
Υπηρεσία της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων μόνο σε περίπτωση κατά την
οποία ο ανάδοχος εγγράφως και πριν την εκτέλεση της εργασίας ήθελε διατυπώσει τις
σχετικές αντιρρήσεις του.
5)Υποχρεούται σε αποκατάσταση οποιαδήποτε φθοράς ή ζημιάς που θα προξενηθεί από
υπαιτιότητά του ή από το προσωπικό του στα εφόδια και στο κτίριο του Ζαππείου
Μεγάρου ή σε τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Για οποιοδήποτε ατύχημα σε πρόσωπο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων ή
σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και για τον ανάδοχο ή για το κάθε φύσης προσωπικό που
θα χρησιμοποιείται απ’ αυτόν, που θα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών από
υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού του, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο
ανάδοχος και αστικά και ποινικά.
Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα επιλέγεται,
προσλαμβάνεται και αμείβεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο που θα είναι και
εργοδότης του, ενώ η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων δεν έχει και δεν είναι
δυνατό να έχει κάποια σχέση με αυτό.
Κατ΄ εξαίρεση η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων έχει το δικαίωμα να απαιτεί
από τον ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί, κατά την
ελεύθερη κρίση της, ακατάλληλο, κατόπιν προσκόμισης στοιχείων τα οποία θα
ζητηθούν.
6) Να τηρεί με σχολαστικότητα την ισχύουσα εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία, σε ότι
αφορά τις αμοιβές, τακτικές και έκτακτες, του εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική του
ασφάλιση και τις άλλες ανάλογης φύσης παροχές και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την
καταβολή των εν λόγω παροχών στο απασχολούμενο, στην καθαριότητα των Υπηρεσιών
της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προσωπικό, με την πρόφαση ότι η
Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων δεν του κατέβαλε την κανονισμένη
αποζημίωση.
Όλες οι υποχρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από αυτή την
ασφάλιση καθώς και κάθε εισφορά υπέρ Οργανισμού και ταμείων κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης και για κρατήσεις υπέρ τρίτου και λοιπές εν γένει επιβαρύνσεις φόρους τέλη
χαρτοσήμου κλπ, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ως εργοδότη του κάθε φύσης
προσωπικού που χρησιμοποιείται από αυτόν.
7) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου της παρούσας ο ανάδοχος υποχρεούται να
τηρεί τους κείμενους νόμους, διατάξεις κλπ και γενικά αυτούς που αφορούν την υγεία
και ασφάλεια του προσωπικού που χρησιμοποιείται από αυτόν ευθυνόμενος για κάθε
παράβασή του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
8) Οι τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται από τρίτο ύστερα από εντολή αναδόχου
ουδόλως απαλλάσσουν τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ο οποίος τυγχάνει και στην περίπτωση αυτή
μοναδικός υπόχρεος και υπεύθυνος απέναντι στην Επιτροπή Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων και στους τρίτους.
9) Ο Ανάδοχος Αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους χώρους των Υπηρεσιών και μελέτησε
τα σχέδια κατόψεων, έλεγξε τις εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, ώστε να
μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
10) Σε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος.
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11) Αναλαμβάνει επίσης ο ανάδοχος την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει
περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζουν την
καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων με οποιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω
προσωπικού.
12) Να γνωστοποιεί εγκαίρως στο απασχολούμενο προσωπικό του στην Επιτροπή
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων ότι: «Έναντι αυτού (του προσωπικού) θα υπέχει αυτός
και μόνον όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως αστικές και λοιπές ευθύνες και

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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υποχρεώσεις».
13) Να μην προβεί σε ενέργειες αναδοχής από άλλο πρόσωπο οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων του ανάδοχου, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί και η
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εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων του ανάδοχου.
14) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί

ΝΑΙ

στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης
της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
15) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων δύναται να καταγγείλει
τη Σύμβαση. Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της
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επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός
αποτελείται από μία εταιρία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση,
τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων η
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση.
16) Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, εργαζόμενος του αναδόχου
υποβάλει αίτηση για την χορήγηση στοιχείων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών
του στην έδρα της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, αυτός (Επιτροπή
Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων) δικαιούται να του χορηγήσει αντίγραφα, τηρουμένων
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των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1995 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας.
17) Για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και την υποχρέωση όπως οι
εντεταλμένοι από αυτόν υπάλληλοι, φέρουν και έχουν τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με

ΝΑΙ

την υποβληθείσα προσφορά του και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης.
5.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
Ο ανάδοχος διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό -υλικά που απαιτούν οι υπηρεσίες
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καθαριότητας, και θα ακολουθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης ήτοι :
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
 Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και
απολύμανσης πρέπει να είναι καινούργια και παρασκευασμένα με τις τελευταίες
επιστημονικές εξελίξεις.
 Με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα
για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλ. επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα
υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του
αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή
προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης που θα διατεθεί από τον εργολήπτη για τη
διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.
5.2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
5.2.1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε όροφο)
 Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος.
Θα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος και
σφουγγαρίστρες για γραφεία-κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικοί για WC.
 Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου
 Αυτόματη μηχανή δαπέδου μπαταρίας.
 Μηχανή extraction.
 Μηχανή καθαρισμού δαπέδου περιστροφική πλυσίματος δαπέδων-μοκεττών.
 Πιεστικό πλύσεως.
 Υφασμάτινες μάκτρες (dust mop), όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική
σκούπα.
 Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων, ανθεκτικές, διαφόρων μεγεθών
 Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών
υγιεινής.
 Σκάλα
 Λάστιχο ποτίσματος
 Ξεσκονόπανα
 Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου χρειάζεται
 Τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά, για τις εργασίες που θα γίνονται στον
περιβάλλοντα χώρο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, είναι ένα
καρότσι οδοκαθαριστή καθώς και σκούπα και φαράσι. Επίσης ένας φυσητήρας
φύλλων βενζινοκίνητος.
5.2.2 Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ:
 Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την καθαριότητα
 Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι
πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα.
 Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές
(βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου.
 Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
5.2.3 Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ.
 Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των μηχανημάτων –εξοπλισμού που θα
προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας τους. Τυχόν αποκλίσεις
από τα καθοριζόμενα στα απαραίτητα μηχανήματα του τεχνικού εξοπλισμού της
παρούσας, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ανάλογα
με την κρίση της. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει
από τον υποψήφιο Ανάδοχο, διευκρινίσεις επί των αναγραφομένων στην προσφορά
του, για την πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και
δυνατοτήτων των συσκευών ή ακόμα και την επίδειξη σε λειτουργία των συσκευών,
χωρίς καμία απαίτηση του υποψηφίου Αναδόχου.
Σελίδα 56

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ



Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (prospectus) για τα συγκεκριμένα
μηχανήματα, εξοπλισμό που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
5.3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
5.3.1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
 Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων, ειδών
υγιεινής.
 Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρύπων.
 Απολυμαντικά επιφανειών
 Υγρό καθαριστικό τζαμιών – καθρεπτών.
 Γυαλιστικό κρουνών
 Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών
 Παρκετίνη αντιολισθητική για δάπεδα
5.3.2.ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ:
Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες
οσμές, να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να
μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον
εξοπλισμό του κτιρίου.
Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο προσωπικό του
συνεργείου καθαρισμού (καθαριστές) στη συσκευασία και με τη σύνθεση – διάλυση της
εταιρείας παραγωγής τους.
Τα προϊόντα καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται θα διατίθενται από τον Ανάδοχο,
θα έχουν πιστοποίηση ISO και θα είναι οικολογικά.

…./..../2021

Ο Προσφέρων.
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Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, τα δικαιολογητικά και
τα λοιπά στοιχεία , που ζητούνται κατά περίπτωση.
Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει
συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο,
θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν
πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ /ΟΧΙ εάν η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του παραπάνω πίνακα και η παροχή όλων
των πληροφοριών που ζητούνται . Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για
έστω και ένα από τους όρους πίνακα τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Υπόδειγμα Δήλωσης Οικονομικής Προσφοράς
Προς:
Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Ανάθεσης της καθαριότητας του Ζαππείου
Μεγάρου»
Ο υπογράφων........................................................σας γνωρίζουμε ότι για την Εργασία της Ανάθεσης της
καθαριότητας του Ζαππείου Μεγάρου, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 1/2021 διακήρυξής σας, η
οικονομική προσφορά μας είναι η εξής:
Αναλυτικά ανά εργασία η προσφορά μας είναι :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
Περιγραφή εργασιών καθαριότητας

Α.
Β.
Β1.

τ.μ.

(I.)
ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ANA ΩΡΑ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΗ. ΣΥΜΠΕΡ.
Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καθαριότητα γραφείων & χώρων
676,60
Ζαππείου Μεγάρου
Καθαριότητα αιθουσών εκδηλώσεων & περιβάλλοντος χώρου
σε εκδηλώσεις.
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Αίθουσα
1
375
Αίθουσα
2
97
Αίθουσα
3
243
Αίθουσα
4
385
Αίθουσα
5
393
Αίθουσα
6
236
Αίθουσα
7
550
Αίθουσα
8
155
Αίθουσα
9
208
Αίθουσα
10
550
Αίθουσα
11-12
385
Αίθουσα
13
243
Αίθουσα
14
393
Αίθουσα
15
236
Αίθουσα
16
97
Περιστύλιο
17
938
Άνω Περιστύλιο
491
Χώρος
24
957
Χώρος
25
957
ΣΥΝΟΛO Γ 1.
7.889
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ΣΥΝΤΕ
ΛΕΣΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ

1,00

1,30
1,30
1,30
1,30
1,00
1,30
1,00
1,00
1,00
1,00
1,30
1,30
1,00
1,30
1,30
1,00
1,00
1,00
1,00

(II)
ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡ.
Φ.Π.Α.

Β2.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Γ.

Έως
139.000
τ.μ

1,00

Γ (Γ1+Γ2)

Καθαριότητα των υαλοπινάκων όλων των
αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) ΜΗ ΣΥΜΠΕΡ.ΦΠΑ

1,00
-

ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Στην προσφερόμενη τιμή (I) περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών
καθαριότητας του Ζαππείου Μεγάρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.

H προσφερόμενη τιμή καθαρισμού (I) ανά ώρα παρεχόμενη από ένα (1) άτομο σε ΕΥΡΩ μη συμπερ.
Φ.Π.Α (ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) του παρόντος πίνακα αφορά σε ωριαία τιμή καθημερινής ημέρας.
Σε περίπτωση εργασίας κατά την διάρκεια νυχτερινής βάρδιας καθημερινής ημέρας, ημέρας αργίας και
νυχτερινής Αργίας η ανωτέρω τιμή θα προσαυξάνεται σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπει η
νομοθεσία.
Σε περίπτωση καθαριότητας κατά την διάρκεια νυχτερινής βάρδιας καθημερινής ημέρας
Ποσοστό προσαύξησης τιμής =………………………….

Σε περίπτωση καθαριότητας κατά την διάρκεια ημέρας Αργίας
Ποσοστό προσαύξησης τιμής= ………………………………..

Σε περίπτωση καθαριότητας κατά την διάρκεια νυχτερινής Αργίας
Ποσοστό προσαύξησης τιμής= ………………………………..

Αθήνα, Ημερομηνία ……….
Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ…………………
(υπογραφή – σφραγίδα)
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Οι οικονομικές προσφορές, πέρα του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, θα περιλαμβάνουν, επί ποινή
αποκλεισμού, τα στοιχεία του πίνακα ανάλυσης οικονομικής προσφοράς που ακολουθεί για την
καθαριότητα οκταώρου, για πρωινές ή απογευματινές βάρδιες καθαριότητας καθημερινής ημέρας,
παρεχόμενη από ένα άτομο:
α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1
2
3

Θέσεις Εργασίας Αριθμός Εργαζομένων
Ημέρες και ώρες εργασίας
Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι
εργαζόμενοι (η οποία, επισυνάπτεται)

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΟΚΤΑΩΡΟ ΠΡΩΙΝΗΣ Η
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

1 Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως
νόμιμες μικτές αποδοχές εργαζομένου.
2 Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά.
3 Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως
νόμιμες μικτές αποδοχές εργαζομένου
του επιδόματος αδείας.
4 Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά του επιδόματος αδείας.
5 Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως
νόμιμες μικτές αποδοχές εργαζομένου του Δώρου Πάσχα.
6 Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά του Δώρου Πάσχα.
7 Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως
νόμιμες μικτές αποδοχές εργαζομένου του Δώρου Χριστουγέννων .
8 Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά του Δώρου Χριστουγέννων.
9 Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε άδεια.
10 Σύνολο εργατικών με εργοδοτικές εισφορές.
11 Κόστος εξοπλισμού
12 Κόστος αναλωσίμων
13 Ύψος Διοικητικού Κόστους
14 Ύψος νόμιμων υπέρ Δημοσίου Κρατήσεων
15 Παρακράτηση φόρου 8% επί του καθαρού ποσού
16 Εργολαβικό Κέρδος
17 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (αριθμητικώς και ολογράφως)
18 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
(αριθμητικώς και ολογράφως)
Αθήνα, Ημερομηνία ……….
Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡ…………………
(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης
Διαμορφωμένο βάσει (λόγους αποκλεισμούς, κριτήρια επιλογής κ.λ.π.) της υπ. αριθ.1/2021
της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων

Διακήρυξης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 50026
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ζάππειο Μέγαρο, 10557, Αθήνα 1ος όροφος
- Αρμόδιος για πληροφορίες:Ι. ΤΣΙΓΚΡΗ, Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Τηλέφωνο: 210-3223509
- Ηλ. ταχυδρομείο: zappeion_financ @zappeion.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.zappeion.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εργασία καθαριότητας του Ζαππείου Μεγάρου CPV: [90910000-9]-Υπηρεσίες Καθαριότητας
- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες καθαριότητας του Ζαππείου Μεγάρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[

]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση;
Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης
β) [……]
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με [……]
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την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα
έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2. δωροδοκία
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
που εξακολουθεί να ισχύει;
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
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Πληρωμή φόρων
ασφάλισης:

ή

εισφορών

κοινωνικής Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως
διαπιστώθηκε
η
αθέτηση
των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
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(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ)
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόμοια
διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά […]
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

1) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών έτος: [……]: [……][…] νόμισμα
καταστάσεων των (3) τριών τελευταίων ετών, στην έτος: [……]: [……][…] νόμισμα
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
έτος: [……]: [……][…] νόμισμα
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
2) Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, έτος: [……]: [……][…] νόμισμα
κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα έτος: [……]: [……][…] νόμισμα
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της
έτος: [……]: [……][…] νόμισμα
σύμβασης, για τις (3) τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις
κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης
του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του,
εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω
κύκλο εργασιών.
3) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη [……][…]νόμισμα
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας (3) τριετίας, ο Αριθμός ετών (τελευταία (3) τριετίας):
οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες […...........]
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
Περιγραφή
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του καταλόγου των σχετικών
συμβάσεων,
ο οποίος
συνοδεύεται από
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των
σημαντικότερων εργασιών αναφέρετε τα ποσά, τις
ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούς :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε [....……]
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, [……] [……]
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο]
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - Υπόδειγμα Εγγυητικής Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……….
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της «(τίτλος προσφέροντα)» για
ποσό ……………………. Ευρώ.
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία
της ……………..(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)………. Για την «…….(τίτλος της ζητούμενης
ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ)………….» και για κάθε αναβολή της διαδικασίας αυτής.
Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη πρωσοποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από
τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα.
Σε περίπτωση που, αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε ότι ……………………………… δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται ανωτέρω
στο σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης,
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα που μας το ζητήσατε, μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της
«………………………..» ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ………… ή μέχρι να
επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από
την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού
της εγγύησης.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσία σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ συμπεριλαμβάνοντας και αυτή, δεν ξεπερνά το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ ……………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση).......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................…………………………………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό …………..
που αφορά στο διαγωνισμό της ……………………. με αντικείμενο: «…………………………………………………………..»,
συνολικής αξίας ευρώ …………………….., σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……./……… Διακήρυξή σας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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