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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

               
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                           Αθήνα   18/09/2017 
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ                                  Αρ. Πρωτ. 812 
          ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                
      ΤΗΛ: 210-3223509   FAX: 210-3220048  
      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΤΣΙΓΚΡΗ- Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 

                                                     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την Επιλογή Αναδόχου για την 

«την ανάθεση των εργασιών καθαριότητας των  γραφείων και χώρων,                                       

της καθαριότητας των αιθουσών εκδηλώσεων  καθώς και της καθαριότητας όλων των 

υαλοπινάκων των αιθουσών εκδηλώσεων,  του Ζαππείου Μεγάρου». 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Συνοπτικός διαγωνισμός   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

μόνο βάσει τιμής  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία  02/10/2017    

Ημέρα:  Δευτέρα Ώρα: 11:30 π.μ.   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ημερομηνία: 03/10/2017   

Ημέρα: Τρίτη ,  Ώρα:12:15 μ.μ.   

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
Ζάππειο Μέγαρο, 10557, Αθήνα  

1ος όροφος 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού   

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  90910000-9  

ΠΗΓΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Προϋπολογισμός Επιτροπής Ολύμπιών και Κληροδοτημάτων  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
59.500,00 €  χωρίς  Φ.Π.Α  

73.780,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.)  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα ημερολογιακό έτος, 

αρχομένου από την ημερομηνία υπογραφής της.  
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Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων 

Έχοντας υπόψη:  

 Α) Την κάτωθι νομοθεσία και τις κάτωθι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις:  

 

 Τον Αναγκαστικό Νόμο υπ΄ αρ. 1920/1939 «Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως των διατάξεων 

περί διοικήσεως  της υπό του Ευαγγέλη  Ζάππα καταληφθείσης εις το Έθνος περιουσίας». 

 Την υπ’ αρ.35130/739/9.8.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) 

«Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρθ.83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου» 

 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

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

 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση».  

 Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».  

 Τον 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».  

 Την υπ΄ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β' 3698).  

 Την υπ΄ αριθμ. 161/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία) με θέμα «Οδηγίες 

συμπλήρωσης για το  "Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016 (Α' 147).  

 Την υπ΄ αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»  

 Τον Ν.2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α/1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και άλλες 

διατάξεις». 

 Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΕ 0845  της Επιτροπής Ολυμπίων και 

Κληροδοτημάτων  

  

 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
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Β) Και την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων :   

 

 Η οποία ελήφθη κατά την υπ’ αρ.14/13-09-2017 συνεδρίασή του, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν 

οι προδιαγραφές και οι όροι που αφορούν στην διακήρυξη, καθώς και η διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την, «ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ, 

ΤΩΝ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ». 

 

Προκηρύσσει  
  

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την «Ανάθεση των εργασιών 

καθαριότητας των γραφείων και χώρων, της καθαριότητας των αιθουσών 

εκδηλώσεων καθώς και της καθαριότητας όλων των υαλοπινάκων των 

αιθουσών εκδηλώσεων, Ζαππείου Μεγάρου», με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για 

χρονικό διάστημα, ενός έτους αρχομένου από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.500,00 €  μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (73.780,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)   και 

θα βαρύνει  τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ολυμπίων και 

Κληροδοτημάτων, ΚΕ  0845 της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 

Προς τούτο, καλείται  κάθε ενδιαφερόμενος  ο οποίος επιθυμεί να λάβει μέρος στον 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, να υποβάλλει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 2η   

Οκτωβρίου 2017, ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της 

Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, στο Ζάππειο Μέγαρο  στον 1ο όροφο. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Η διενέργεια του Συνοπτικού  Διαγωνισμού  θα γίνει  την  3η Οκτωβρίου 2017, 

ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:15 μ.μ. στα γραφεία της Επιτροπής Ολυμπίων και 

Κληροδοτημάτων στον 1ο όροφο. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω 

προθεσμίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας 

πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (δηλαδή 1.190,00 ΕΥΡΩ) και θα έχει 

χρονική  ισχύ ένα μήνα επιπλέον από  εκείνη των προσφορών. 

Προσφορά που η εγγυητική επιστολή της έχει χρόνο ισχύος μικρότερο της 

παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντίγραφο της Διακήρυξης και συμπληρωματικές πληροφορίες θα δίδονται τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Ολυμπίων και 

Κληροδοτημάτων  στην  Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο ( Τηλ. 210-32 23 509 ή  210 

32 37 182).  

Η παρούσα Διακήρυξη καθώς και περίληψή της, έχει αναρτηθεί, στο διαδίκτυο, στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ολυμπίων και 

Κληροδοτημάτων www.zappeion.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο καθορίζονται στους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης, και στα Παραρτήματα αυτής τα οποία επισυνάπτονται σ’ 

αυτή αποτελούν δε αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως ακολούθως:  

 

        

 

 

 

 

 

Αθήνα  18/09/2017 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zappeion.gr/


Σελίδα 5 από 67  

  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  &  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α,Β,Γ) 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

     ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 4  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  

ΑΡΘΡΟ 5  ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ,                                                                      

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 6   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 7  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

ΑΡΘΡΟ 8  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 11  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 12  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 13  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 14  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 15  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 17  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 19  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 20  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 21  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 22  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 23 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 24
  

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' :  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' :   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' :   

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

                                   

ΑΡΘΡΟ 2 :  ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ  & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1. Τίτλος της σύμβασης.   

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ανάθεση των εργασιών καθαριότητας των  

γραφείων και χώρων, της καθαριότητας των αιθουσών εκδηλώσεων  καθώς και της 

καθαριότητας όλων των υαλοπινάκων των αιθουσών εκδηλώσεων, του Ζαππείου 

Μεγάρου», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Διακήρυξη.  

2.2. Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.      

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.500,00 €  χωρίς  Φ.Π.Α, 

και στο ποσό των 73.780,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως 

εξής: 

 Για την καθαριότητα των γραφείων και χώρων του Ζαππείου Μεγάρου 
εκτιμώμενη δαπάνη Δεκαεννέα Χιλιάδων Πεντακοσίων (19.500,00) ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Για την καθαριότητα αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου, εκτιμώμενη 
δαπάνη Πενήντα Δύο Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα (52.680,00) ΕΥΡΩ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 Για την καθαριότητα των υαλοπινάκων των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου 

Μεγάρου εκτιμώμενη δαπάνη Χιλίων Εξακοσίων (1.600,00) ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

Επωνυμία   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ  

Ταχυδρομική διεύθυνση    ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ   

Πόλη    ΑΘΗΝΑ   

Ταχυδρομικός Κωδικός    105 57  

Τηλέφωνο για πληροφορίες:    210 3223509 / 2103223512     

Φαξ    210 3220048  

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

http://www.zappeion.gr/
http://www.zappeion.gr/
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2.3.Τόπος εκτέλεσης  της σύμβασης.  

Η ανάθεση αφορά στην κάλυψη των αναγκών καθαριότητας  του Ζαππείου 

Μεγάρου.  

2.4 .Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.  

Η σύμβαση αφορά  στην ανάθεση των εργασιών καθαριότητας των  γραφείων και 

χώρων, της καθαριότητας των αιθουσών εκδηλώσεων καθώς και της καθαριότητας  

όλων των υαλοπινάκων των αιθουσών εκδηλώσεων, του Ζαππείου Μεγάρου», με 

τους ακόλουθους όρους και  προϋποθέσεις : 

Πρόκειται για την καθαριότητα των γραφείων και χώρων του Ζαππείου Μεγάρου  σε 

καθημερινή βάση, για την καθαριότητα των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου 

Μεγάρου ανάλογα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται,  

καθώς και  για την καθαριότητά όλων των υαλοπινάκων των αιθουσών εκδηλώσεων 

του Ζαππείου Μεγάρου, σε εξαμηνιαία βάση». 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που θα αφορά την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας του Ζαππείου Μεγάρου όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα Α, (Τεχνικές Προδιαγραφές), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας Διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

3.1 Η  διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός έτους αρχομένου 

από την ημερομηνία υπογραφής της.   

  

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν:  

Α) υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, 

τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι  φυσικά ή νομικά πρόσωπα  εγκατεστημένα σε: α) 

κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 

η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 

τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 

της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων   
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Β) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς   

Γ) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις  

ολόκληρον.    

 

4. 2.   Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως 

περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.   

 

ΑΡΘΡΟ 5:    ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΕ  ΑΥΤΑ,                                                              

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

 

5.1.      Έγγραφα σύμβασης  

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

του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:  

α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

γ) Το Συμφωνητικό   

δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις, διορθώσεις που θα 

παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

5.2   Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της 

διακήρυξης και στα Παραρτήματά της μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας 

Αρχής στη διαδρομή: http://www.zappeion.gr .  

  

5.3   Διευκρινίσεις - Συμπληρωματικές πληροφορίες   

Συμπληρωματικές πληροφορίες θα δίδονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 

υπηρεσίες της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων  στην  Αθήνα στο 

Ζάππειο Μέγαρο ( Τηλ. 210-32 23 509 ή  210 32 37 182).  

 

 

 

 

http://www.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/
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ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    
 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν 

είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω 

αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ 

σύμφωνα με το άρθρο 66  του Ν. 4412/2016 και θα αναρτηθούν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

στον δικτυακό τόπο της Αρχής : www.zappeion.gr.  

ΑΡΘΡΟ 8 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

 

9.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν 

άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο 'Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(εφεξής ΤΕΥΔ) το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων 

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται 

σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ.  

α έως και θ του  Ν.4412/2016.  

9.2   ΤΕΥΔ   

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με 
την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται 
στους οικονομικούς φορείς, μέσω  της ιστοσελίδας της Αρχής σε μορφή αρχείου 
PDF προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην 
αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.  
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9.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Γ) είναι οι εξής:  

Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο μέρος ΙΙΙ.Α του 

ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).  

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

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της 
κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως  
αποτυπώνονται στο μέρος ΙΙΙ.Β  του ΤΕΥΔ (Λόγοι που  σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Επίσης δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

9.4 Το ΤΕΥΔ (Παράρτημα Γ) συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται 
κατά περίπτωση ως εξής:  

Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση και μόνο τα πεδία 
που ήδη έχουν απαιτηθεί από την Αρχή.  

Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και 
την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  
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Επισημαίνεται ότι :  

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του πρέπει να συμπληρώσει και 
να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.  

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.   

 

 

Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή Εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό τότε 

όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. 

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως:  

Α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

Β) στις περιπτώσεις εταιρειών ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

9.5  Ενώσεις οικονομικών φορέων   

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο 
εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους 

ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα 

επιμέρους ερωτήματα α, β και  

γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα - μέλος της 
ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται   

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 10 :  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

10.1  Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο, στον 1ο 

όροφο ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στις 03/10/2017  ημέρα 

Τρίτη, και ώρα 12:15 μ.μ. (ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού & 

έναρξη αποσφράγισης προσφορών).  

Αν η διενέργεια του διαγωνισμού δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία 

για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ., απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ) αναβάλλεται. 

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με σχετική Ανακοίνωση στο 

site της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων: www.zappeion.gr.  

Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε 

καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.  

 

10.2  Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με:  

(α) με κατάθεσή τους στα γραφεία της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, 

στο Ζαππείο Μέγαρο, Αθήνα, όροφος 1ος ) είτε   

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την  

Αναθέτουσα Αρχή (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΖΑΠΠΕΙΟ 

ΜΕΓΑΡΟ, 105 57 ΑΘΗΝΑ, ΟΡΟΦΟΣ 1ος ). 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στα γραφεία  της 

Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,  περιπτώσεις α και β  άνω, οι φάκελοι 

των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν παραδοθεί το αργότερο μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών δηλαδή μέχρι και 

την 2η  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.  

Η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών 

που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως 

άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται από την 

Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε 

η προσφορά στην κατοχή της ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στα γραφεία της 

Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων  και τις απορρίπτει.  

 

 

http://www.zappeion.gr./
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ΑΡΘΡΟ 11 :  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ -  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Τρόπος υποβολής προσφορών   

Οι προσφορές με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς)  ο οποίος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

                      

                      Προς την  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ………………………………………………..  

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του φυσικού, 

νομικού προσώπου  και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών 

φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]  

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: 

«……………………………………………………………» 

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: ………………………  

 

Αναθέτουσα Αρχή:  

Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό:  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

Δνση : ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 1057 57 ΑΘΗΝΑ 

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού:  

……………………….  

 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:  

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 11.1.A της παρούσας)  
  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε 

παρ. 11.2.B της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  
  
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο 

οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 

11.2.Γ της παρούσας.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου και θα υποβληθούν ως εξής:   

Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής  
-     ένα (1) πρωτότυπο &  

-  ένα (1) αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον  φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 
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Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής 
Προσφοράς. 
Διευκρινίζεται ότι όλοι οι επιμέρους φάκελοι καθώς και τα αντίγραφά τους θα 
τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς.  

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 

καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 

ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.  

 

11.1   Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων:  

  

11.1.   Α.  Δικαιολογητικά Συμμετοχής   

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:  

Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

9 της παρούσας.  
  

ΙΙ. Εγγύηση συμμετοχής για το διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 

της παρούσας.  

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει 
να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας 
(προϋπολογισθείσας δαπάνης) της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
ήτοι ποσού 1.190,00€.   
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά τη λήξη 
του χρόνου της προσφοράς που ζητά η Διακήρυξη.  
 
 

III.) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. 
 

IV.) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
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V. Υπεύθυνη Δήλωση:  

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει:  

• τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει, καθώς και ότι πληρεί και 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της, βάσει των οποίων συντάχθηκε η 

προσφορά του.   

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού.  

• Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

• ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.   

Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
  

VI. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

νομικού προσώπου, με τα οποία αποδεικνύονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται να 

υπογράψουν το ΤΕΥΔ και οι νόμιμοι εκπρόσωποι.  
  

VII. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπο τους. 

 

Ο Φάκελος των  δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιλαμβάνει ένα (1) πρωτότυπο & 
ένα (1) αντίγραφο.  
    

11.2.   Β.  Τεχνική προσφορά  

  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται  να καταθέσει την Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α, που 

παρατίθεται στη συνέχεια.   

Μεταξύ άλλων ο Ανάδοχος πρέπει:  

- Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη της 
Παροχής Υπηρεσίας και να έχει λάβει γνώση των προς  καθαριότητα  χώρων του 
Ζαππείου Μεγάρου . 
Ο ελάχιστος αριθμός ατόμων για την Παροχή Υπηρεσίας καθορίζεται σε επτά 
(7) άτομα. Ο υποψήφιος με υπεύθυνη δήλωσή του δεσμεύεται  ότι διαθέτει το 
απαιτούμενο προσωπικό και ότι έχει λάβει γνώση των προς καθαριότητα 
χώρων. 
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- Να έχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων 
υπηρεσιών. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του πίνακα, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του παρατήματος Β, με τα κυριότερα έργα που 
έχει εκτελέσει ή εκτελεί με αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης, 
σύμφωνα πάντοτε με τα οριζόμενα στο  παράρτημα καθώς και αντίγραφα 
συμβάσεων καθαρισμού φορέων δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ. 

 

 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:  

 

I. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι διαθέτει το απαιτούμενο και ανάλογο 

εξειδικευμένο προσωπικό στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και έχει λάβει γνώση 

των προς καθαριότητα χώρων και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
 
τις τεχνικές 

προδιαγραφές και όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΙΙ. Πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του παρατήματος Β, με τα κυριότερα έργα που 

έχει εκτελέσει ή εκτελεί με αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης,  

προκειμένου να αποδείξει την εμπειρία του, σύμφωνα πάντοτε με τα οριζόμενα στο  

παράρτημα  καθώς και αντίγραφα συμβάσεων καθαρισμού φορέων δημοσίου, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ. 

 

ΙΙΙ. Όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική του προσφορά και 

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. 

 

ΙV.  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. 

 

V. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο συμμετέχων 

σε περίπτωση που θα αναδειχθεί μειοδότης κατά το στάδιο της Κατακύρωσης εκτός 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του ΤΕΥΔ, θα προσκομίσει και τα κάτωθι 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις προδιαγραφές της Διακήρυξης: 
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 Αντίγραφο κατάστασης του προσωπικού που θα απασχοληθεί  στην 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Ζαππείου Μεγάρου 
καθώς και των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου, από την 
Επιθεώρηση Εργασίας, βάση της οποίας αποδεικνύεται ότι διαθέτει το 
απαιτούμενο σε πλήθος και ειδικότητα προσωπικό.. 

 Αντίγραφο πιστοποιητικού  προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO  9001. 
 

 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε 

επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 

και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Η Τεχνική Προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον νόμιμο/ 

-ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα (με μονογραφή ανά φύλλο, αν 

υπάρχουν περισσότερα από ένα φύλλα) και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους 

τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.  

 
Ο Φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει ένα (1) πρωτότυπο & ένα (1) 
αντίγραφο.  
 

11.2    Γ. Οικονομική προσφορά   

Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), σε πρωτότυπο και αντίγραφο, συμπληρωμένο (η 

τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους 

εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα (με μονογραφή ανά φύλλο, αν 

υπάρχουν περισσότερα από ένα φύλλα) και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους 

τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να δοθεί σε ημερήσια βάση συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει οι τιμές να δίνονται ως εξής: 
             

 Ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη υπηρεσία με κρατήσεις  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, αναγράφονται δε ολογράφως 

και αριθμητικώς.  

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια 

προσφερόμενη τιμή ανά ημέρα, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 Η συνολική τιμή για όλες τις υπηρεσίες καθαριότητας  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των 

προσφορών.   
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Επομένως ο Ανάδοχος κατά την υποβολή της προσφοράς του–με ποινή 

ακυρώσεως της προσφοράς του - οφείλει να  υποβάλλει, τιμή καθαρισμού 

των ανωτέρω χώρων  ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα 

με τα παρακάτω προβλεπόμενα. 

Ο Ανάδοχος κατά την υποβολή της προσφοράς του – με ποινή ακυρώσεως 

της προσφοράς του - οφείλει να συμπληρώσει και να συμπεριλάβει σ’ αυτήν 

τον πίνακα 1, όπως περιγράφεται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς του, 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) στον οποίο θα αναγράφεται : 

Α.) η  ημερήσια τιμή καθαρισμού των γραφείων και χώρων του Ζαππείου 

Μεγάρου όπως αναλύεται σε αυτόν, για υπηρεσία καθαρισμού παρεχόμενη 

από ένα (1) άτομο με  πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση, καθώς και  

Β) η ημερήσια  τιμή καθαρισμού των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου 

Μεγάρου, ανά  αίθουσα και ανά ημέρα. 

Γ) η ημερήσια  τιμή καθαρισμού των υαλοπινάκων των αιθουσών εκδηλώσεων 

του Ζαππείου Μεγάρου, ανά ημέρα. 
 

 

Η τελική προσφορά του Αναδόχου θα είναι το άθροισμα της ημερήσιας τιμής 

καθαρισμού των γραφείων και χώρων του Ζαππείου Μεγάρου,  της ημερήσιας τιμής 

των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου, καθώς της ημερήσιας τιμής 

καθαρισμού όλων των υαλοπινάκων των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου 

Μεγάρου,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Διευκρινίζεται, ότι ο καθαρισμός των αιθουσών εκδηλώσεων δεν θα είναι επί 

καθημερινής βάσεως ούτε και θα αφορά στο σύνολο των αιθουσών 

εκδηλώσεων αλλά σποραδικά και βάσει πάντοτε των εκδηλώσεων που 

πραγματοποιούνται στο Ζάππειο Μέγαρο  και πάντα κατόπιν προηγούμενης 

έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου.  

Κατά μέσο όρο, ο καθαρισμός των αιθουσών εκδηλώσεων θα γίνεται επί  15 ημέρες 

μηνιαίως.   

Στις αίθουσες όπου ο καθαρισμός είναι αραιότερος, λόγω περιορισμένων 

εκδηλώσεων, τίθεται συντελεστής τιμής προσφοράς ίσος με 1,00. 

Σχετικά αναφέρεται ότι η ημερήσια τιμή για την καθαριότητα των γραφείων και των 

χώρων του Ζαππείου Μεγάρου (ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) λογιζόμενη σε ετήσια βάση δεν 

πρέπει να  υπερβαίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό.   
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Όσον αφορά την ημερήσια τιμή καθαρισμού των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου 

Μεγάρου λόγω των τις ιδιομορφίας των εκδηλώσεων δεν δύναται να λογιστεί σε ετήσια 

βάση.  

Ωστόσο στην σύμβαση που θα  υπογραφεί θα αναφέρεται ότι το κόστος των εργασιών 

καθαριότητας των γραφείων και χώρων του Ζαππείου Μεγάρου, των αιθουσών 

εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου   καθώς και των υαλοπινάκων δεν δύναται να  

υπερβούν σε καμία περίπτωση τις  τιμές του προϋπολογισμού (εκτιμώμενη αξία 

σύμβασης, ΑΡΘΡΟ 2). 

Οι τελικές ημερήσιες τιμές  καθαρισμού οι οποίες προκύπτουν με βάση τους 

συντελεστές τιμών (ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ)  θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο για την αξιολόγηση των προσφορών. 

Για την τιμολόγηση και την πληρωμή των υπηρεσιών θα χρησιμοποιηθούν οι 

πραγματικές ημερήσιες τιμές (ΤΙΜΗ ΤΙΛΟΛΟΓΗΣΗΣ).  

Σημειώνεται ότι  το πρόγραμμα καθαριότητας των γραφείων και των χώρων του 

Ζαππείου Μεγάρου ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β.  

Ωστόσο η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εξοικονόμησης πόρων  διατηρεί το δικαίωμα 

μείωσής του σε ποσοστό 30%. 

Η τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθώς και συμπεριλαμβανομένης της 

προσαύξησης του συντελεστή) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών.  

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα η Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να 

τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Ν.4412/2016.  
 

Στην Οικονομική τους  προσφορά τους σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο θα 

αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού, και σύμφωνα με το άρθρο 68, του Ν 

3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), τα 

παρακάτω στοιχεία:  

α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  

β) Οι ημέρες και τις ώρες εργασίας.  

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

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

αποδοχές αυτών των εργαζομένων.  

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

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο 

ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του 

εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, το 

οποίο πρέπει να δικαιολογούν πλήρως.  
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Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
 

Επίσης στην οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό θα   

περιλαμβάνεται ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, ενώπιον 

συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής 

προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας.»   

  

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται, επί ποινή απόρριψης 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄.   

  

  11. 3.  Γλώσσα  
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

12.1  Έναρξη διαδικασίας  

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την  3η Οκτωβρίου 2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα  12:15 μ.μ.  
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν.  

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή του νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, ο οποίος λαμβάνει γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.  

12.2  Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.   

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, 
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προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και εν συνεχεία των  τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους 

των εγγράφων της σύμβασης με την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι 

σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης ή/και για την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές.   

 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, δύναται να αποσφραγιστούν στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή/και σε 

νέα ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχει τις 

οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των 

προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας, οπότε και επιστρέφονται.  

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές δηλαδή προσφορές που έχουν 

την ίδια ακριβώς τιμή η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.  
  

12.3  Το/α πρακτικό/ά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων 

επικυρώνονται με απόφαση της Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής 

στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με 

το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της 

παρούσας.   

   

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

13.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος 

κατάθεσης των ενστάσεων,  η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα 

δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ.  

13.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
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σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για πέντε (5) 

επιπλέον ημέρες.  

13.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν 

υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά 

που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α,  ΙΙΙ.Β, κ.λ.π., τότε εφαρμόζονται, 

κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  

13.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 

την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).  

Σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση, τότε ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία, 

μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νόμιμων διαδικασιών.  

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)   

14.1 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά) ο οποίος κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Ολυμπίων 

και Κληροδοτημάτων.  

Ο φάκελος θα έχει σήμανση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ με όλες τις 

απαραίτητες ενδείξεις του εν λόγω διαγωνισμού.   

14.2 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει 

ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 13.1 της παρούσας είναι τα εξής:  

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που 

σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από 

το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.   

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που 

υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.4  της 

παρούσας.  
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Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :  

Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό 

δημόσιο.  

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που 

εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί 

του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).  

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν με  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  στον  φάκελο 

της τεχνικής προσφοράς  τους και για τα οποία ο Ανάδοχος δεσμεύθηκε  να  

προσκομίσει τα  σχετικά  αποδεικτικά έγγραφα κατά το στάδιο της κατακύρωσης.     

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - προσωρινό 

ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα - μέλος της.  

ΑΡΘΡΟ 15 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
  
Η Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16.  

Στη συνέχεια η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον Ανάδοχο και 

τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.   

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 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα 

με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.  

   

ΑΡΘΡΟ 16 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.  

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης 

και υποβολής που τίθενται στα άρθρα 9  και 11 της παρούσας.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που 

υποβάλλονται τέτοιες.  
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Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν 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 τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 

του Ν. 4412/2016.  

Επίσης απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν 

παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι 

εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

102 του Ν. 4412/2016 .  

Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει 

δύο ή περισσότερες προσφορές.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, 

η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της 

ένστασης η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται το 

δικαίωμα προαίρεσης.  Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο.  

   

ΑΡΘΡΟ 18 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   

Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 

ν. 4412/2016,  

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
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δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 

αντικείμενο,  

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,  

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

Επίσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι 

παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

  

ΑΡΘΡΟ 19 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

19.1    Εγγύηση Συμμετοχής  

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει 

να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας (προϋπολογισθείσας 

δαπάνης) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 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 που καθορίζεται στην 

διακήρυξη. 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.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα  στοιχεία : 

α) την ημερομηνία έκδοσης,   

β) τον εκδότη,   

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου 

ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών),   

δ) τον αριθμό της εγγύησης,   

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,   
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,   

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 ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού,   

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   

  

19.2   Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της της εκτιμώμενης αξίας της Διακήρυξης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) μήνες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 

ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του 

άρθρου72 του Ν.4412/2016). Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) τον φορέα προς τον οποίο 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 παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
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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.  

ια) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι 

του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

σύμβασης.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης  

  

19.3  Έκδοση εγγυητικών επιστολών  

Οι εγγυήσεις 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 ΕΤΑΜ 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.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.   

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

    

 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

                     ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.   

  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το λόγο αυτό.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 

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 
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επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 

παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 

στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ,   

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

21.1. Χρηματοδότηση   

1. Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ολυμπίων 

και Κληροδοτημάτων, ΚΕ: 0845. 
  

21.2  Κρατήσεις - Φόροι  
Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Σχετικά αναφέρεται ότι θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα 

με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 και θα χορηγείται αντίστοιχη βεβαίωση. 

Επίσης θα γίνεται κράτηση  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων,  «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ»  η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 0,06% επί του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος. (παρ. 3 του άρθρου 4 του νόμου 4013/2011, ΦΕΚ 

204 Α΄& τις τροποποιήσεις του). 
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21.3 Πληρωμή Αναδόχου - Δικαιολογητικά πληρωμής.   
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται  βάσει μηνιαίας καταστάσεως η οποία θα 

συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή, όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά  ανά μήνα  οι εκτελεσθείσες  εργασίες καθαρισμού και η 

καταβολή θα γίνεται  εντός  τριάντα (30) ημερών  από  την έκδοση του σχετικού 

τιμολογίου.    

Η καταβολή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του 

Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις όσον αφορά 

στις αποδοχές του απασχολούμενου σε αυτόν προσωπικού.  

Συγκεκριμένα οφείλει να προσκομίζει αποδεικτικό πληρωμής του προσωπικού του 

σε μηνιαία βάση. 

Η καταβολή του οφειλομένου στον Ανάδοχο  ποσού γίνεται   μετά από την θεώρηση 

από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του σχετικού χρηματικού εντάλματος. 

Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι:  

1. Πρωτόκολλο Παραλαβής το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής της Αρχής.  

2. Τιμολόγιο του προμηθευτή  

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας  

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.  

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΚΥΡΩΣΕΙΣ   

 

Με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης), o Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις.  

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε μετά από αίτησή του.  

Επίσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την 

Ε.Ο.&K ότι έχει με οποιοδήποτε τρόπο εκχωρήσει σε τρίτους το σύνολο ή μέρος των 

εργασιών,  που προβλέπονται στη  παρούσα Προκήρυξη , χωρίς την σύμφωνη γνώμη  

του Δ.Σ.  της Ε.Ο.&Κ.  



Σελίδα 30 από 67  

  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύμβαση, εφόσον:  

• Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.  

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

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 ή 

διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016 . 

 

  

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, 

ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 

Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση 

της σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 23. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα 

αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία 

που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

  

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  –  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 

ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής.  

Αθήνα, 18/09/2017  

Ο Πρόεδρος 
 της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων  

  

Γεώργιος Χρήστου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'   

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης  

    

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

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.  
Αναλυτικά τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου έχουν ως εξής: 
 

1.    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 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 των τουαλετών  της  Παιδικής Χαράς μόνο όταν είναι ανοικτές 

για το κοινό. Καθαρισμός του χώρου πέριξ των ανωτέρω τουαλετών.  
5. Καθαρισμός του  ημιώροφου χώρου που βρίσκεται άνω του  Περιστυλίου 

δύο φορές το μήνα.  
6. Καθαρισμός και των υαλοπινάκων των γραφείων της Ε.Ο.& Κ εσωτερικά και 

εξωτερικά μία φορά τον μήνα και σε έκτακτες ανάγκες. 
7. Καθαρισμός του  εσωτερικού χώρου του κτίσματος στο οποίο στεγάζεται το  

προσωπικό  του κήπου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων 
καθώς και των τουαλετών του μια φορά εβδομαδιαίως. 

8. Καθαρισμός των εξωτερικών χώρων του Ζαππείου Μεγάρου σε ζώνη  
πλάτους 3 μέτρων από το κτίριο, 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), όταν απαιτείται. 

9. Καθαρισμός των Υπογείων του Ζαππείου Μεγάρου δύο φορές τον μήνα. 
10. Καθαρισμός  των τουαλετών οι οποίες ευρίσκονται αριστερά και δεξιά της 

κεντρικής εισόδου του Ζαππείου Μεγάρου. 
11. Καθαρισμός του  Περιστυλίου  του Μεγάρου. 
12. Καθαρισμός των δύο κεντρικών εισόδων του Ζαππείου Μεγάρου 

(σκαλοπάτια, χώροι εισόδου, προθάλαμος). 
13. Καθαρισμός δύο φορές τον μήνα των υαλοπινάκων των εισόδων του 

Ζαππείου Μεγάρου και σε έκτακτες ανάγκες. 
14. Περιοδικός καθαρισμός των υδρορροών της ταράτσας. 
15. 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 ).  
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                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. 

 

                Οι Εξωτερικοί Χώροι περιλαμβάνουν: 
 

                  -  Τουαλέτα Παιδικής χαράς και ο χώρος πέριξ αυτής καθώς και περιοχή  
                     των κτισμάτων  του φυτωρίου.  
                     Σύνολο επιφανειών  60 τ.μ. 

    - Περιμετρικά του κτιρίου πεζοδρόμια σε ζώνη πλάτους 3 μέτρων από το κτίριο, 
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). 

 

1.2   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 
 
Σχετικά αναφέρεται ότι  οι αίθουσες στις οποίες διεξάγονται εκδηλώσεις στο Ζάππειο Μέγαρο 
ορίζονται ανάλογα με το πρόγραμμα κρατήσεων αιθουσών, το οποίο ρυθμίζεται από τις 
απαιτήσεις των πελατών της  Αναθέτουσας Αρχής.   
Η καθαριότητα επομένως δεν θα αφορά σε όλες τις αίθουσες και σε όλες τις ημέρες του 
έτους. Συνεπώς οι απαιτήσεις καθαρισμού ενδέχεται να ποικίλουν ως προς τις 
αίθουσες, τις ημέρες, αλλά και το ωράριο καθαρισμού.   
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας ετήσιος μέσος όρος εκδηλώσεων, ο οποίος προκύπτει  από 
τις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος,  ανέρχεται σε   
δεκαπέντε  (15) ημέρες ανά μήνα περίπου.  
Η αναγγελία και το πρόγραμμα της καθαριότητας  των αιθουσών εκδηλώσεων θα γίνεται 
εγγράφως, μέσω τηλεομοιοτυπίας  από την Αναθέτουσα Αρχή  στον Ανάδοχο τουλάχιστον  
δύο (2) ημέρες  πριν την έναρξη της σχετικής εκδήλωσης.  

 
   Προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Πριν από την έναρξη κάθε εκδήλωσης θα παρίσταται το απαιτούμενο προσωπικό 
για την επιμέλεια των χώρων. 

2. Συχνό service στους χώρους κατά  την διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως 
αποκομιδή σκουπιδιών από καλαθάκια και  καθαρισμός των W.C.  

3. Άμεσος καθαρισμός σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης. 
4. 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. 

5. Το προσωπικό θα φέρει διακριτική στολή καθαριστού/καθαρίστριας της εταιρείας  
(κόσμια ενδυμασία). 

6. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανάλογα του χώρου και  θα 
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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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 

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  ΚΑΘΑΡΊΟΤΗΤΑ  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)  τουλάχιστον  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 π.μ.  έως 15:00 μ.μ. 
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 ΣΤΗΝ  ΚΑΘΑΡIΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ  
            ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, (ΩΡΑΡΙΟ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ). 
 
 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. 
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 Ο Ανάδοχος θα διαμορφώνει το ωράριο του απασχολούμενου προσωπικού στην 

καθαριότητα των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου, 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.   
 
 
 

2.3       ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡIΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ   
            ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. 

 
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, 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) 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.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

 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.  

 
 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 

 
4.1  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, 
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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.  

 Το προσωπικό που θα απασχολεί να είναι εκπαιδευμένο στην χρήση των 
μηχανημάτων συσκευών και στις εργασίες καθαρισμού χώρων κτιρίων. 

 
 
4.2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
4.2.1 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 
 
 

4.2.2  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. 
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     4.2.3.   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. 

 
 
 

4.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

4.3.1   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 
 

 
4.3.2. 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. 
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5. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
 
5.1

 
Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

5.2
 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να επιτρέπει και να 

διευκολύνει την εκτέλεση από την Υπηρεσία ή από τους εργολάβους της οποιωνδήποτε 
εργασιών στους χώρους  του Ζαππείου Μεγάρου. Υποχρεούται επίσης να ρυθμίζει τη σειρά 
εκτέλεσης των εργασιών του ώστε να μην παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο στις παραπάνω 
εκτελούμενες εργασίες.  
 
5.3

 
 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

5.4
 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της Προμήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 
αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'   

 Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Της επιχείρησης………………………….………………………………………………..,με 

έδρα………………………………………….…, οδός………………………………………, 

αριθμός……………, τηλέφωνο………………., fax………………………e-mail………… 

Για τις υπηρεσίες «των εργασιών καθαριότητας των γραφείων και χώρων, των 
αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου καθώς και όλων των υαλοπινάκων 
των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζάππειου Μεγάρου», και  αφού έλαβα γνώση όλων 
των όρων της διακήρυξης του Διαγωνισμού και τους οποίους  αποδέχομαι  πλήρως 
και ανεπιφύλακτα:  
 
Προσφέρω  Ημερησίως: 
 
Α) ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  
      Το ποσό  των ......................... ΕΥΡΩ, (Αριθμητικώς), (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.)   
                               ........................ ΕΥΡΩ, (Ολογράφως),  (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.)   
    
Β) ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ:    
     Το ποσό  των .........................  ΕΥΡΩ, (Αριθμητικώς), (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.)   
                              ......................... ΕΥΡΩ, (Ολογράφως), (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.)   
       

σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 1:  
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  Πίνακας  1  

Πίνακας προσφοράς κόστους εργασιών  

καθαριότητας των γραφείων και χώρων, των αιθουσών εκδηλώσεων καθώς και όλων 

των υαλοπινάκων  των αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου . 

  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

τ.μ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ 

ΕΥΡΩ                        

ΣΥΜΠΕΡ.  Φ.Π.Α. 

(ΤΙΜΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ  

 ΤΕΛΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΣΕ ΕΥΡΩ                        

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Φ.Π.Α. 

(ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΜΕΙΟΔΟΤΗ) 

Α. Καθαριότητα γραφείων και χώρων 

Ζαππείου Μεγάρου  
676,60  1,00  

 ΣΥΝΟΛO  A 676,60  1,00  

Β. Καθαριότητα αιθουσών  εκδηλώσεων 

του Ζαππείου Μεγάρου 

   
 

 ΑΙΘΟΥΣΕΣ      

 Αίθουσα        1 375  1,30  

 Αίθουσα 2 97  1,30  

 Αίθουσα 3 243  1,30  

 Αίθουσα 4 385  1,30  

 Αίθουσα 5 393  1,00  

 Αίθουσα 6 236  1,30  

 Αίθουσα 7 550  1,00  

 Αίθουσα 8 155  1,00  

 Αίθουσα 9 208  1,00  

 Αίθουσα 10 550  1,00  

 Αίθουσα 11-12 385  1,30  

 Αίθουσα 13 243  1,30  

 Αίθουσα 14 393  1,00  

 Αίθουσα 15 236  1,30  

 Αίθουσα 16 97  1,30  

 Περιστύλιο 17 938  1,00  

 Άνω Περιστύλιο  491  1,00  

 Χώρος 24 957  1,00  

 Χώρος 25 957  1,00  

 ΣΥΝΟΛO Β.  7.889    

Γ. Καθαριότητα των υαλοπινάκων όλων των 

αιθουσών εκδηλώσεων του Ζαππείου Μεγάρου 

  

1,00 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ  -  

 

                                                              Αθήνα, Ημερομηνία ………. 
                                                                            Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ………………… 

 
                        (υπογραφή – σφραγίδα) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  I 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ   ΦΥΣΗΣ  

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:     (Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που 

αφορά ο  κατάλογος. Σε περίπτωση σύμπραξης υποβάλλεται 

ξεχωριστός κατάλογος για κάθε μέλος αυτής.) 

 

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

  ΤΙΤΛΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

   ή του ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:     (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας όπως αναγράφεται  

στην σύμβαση) 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.)  

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η χρονική διάρκεια της σύμβασης.) 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου 

και του μεγέθους του, κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το 

αντικείμενο.) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ: (Αναγράφεται ο προϋπολογισμός του έργου.)  

 

 

 

 

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

(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης 

 

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/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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: [ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [zapeio-50026] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 10557, ΑΘΗΝΑ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Ι.ΤΣΙΓΚΡΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ] 

- Τηλέφωνο: [2103223509/512] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [Zappeion_finac@zappeion.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.zappeion.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ][CPV 90910000-9] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [zapeio-50026] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» iv  ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
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περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] 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 ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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 την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

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;  

[]Ναι []Όχι 

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. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (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 καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου xvi  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 που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

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 ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

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 συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 
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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:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxix , λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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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: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

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: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

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 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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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: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες xxxvi  που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii  -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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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 . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες xli , ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων xlii  όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας xliii  το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :  
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Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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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 και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει 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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, 

οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος 

τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 

προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv , αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 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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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
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χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 

ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


