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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

                                                                                                          Λαμία   07-03-2017  

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα                                                                              Αρίθ. Πρωτ. 1364 

(Τ.Ε.Ι.)  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Διεύθυνση Προσωπικού – Οικονομικού  

Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας                                   

Ταχ. Δ/νση: 3
ο
 Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ                                                

Τ.Κ. 35100, Λαμία                                                                                                 

ΤΗΛ. 22310 – 60161                                                                                             

FAX: 22310 – 33945                                                                                     

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ  ΕΥΡΩ 

Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την «Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του 

Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη Θήβα, στην Άμφισσα 

και στο Καρπενήσι» 

Προϋπολογισμού 433.310,00 € Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

18-4-2017 ΤΡΙΤΗ 15:00 
Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
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Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του π.δ.100/2013 (ΦΕΚ 135
Α
/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας 

σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 

190
Α
/16.9.2013).  

2. Του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28
Α
) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

της Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες 

διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας». 

3. Του άρθρου 3, του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74
Α
΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (ΦΕΚ 161
Α
΄) και λοιπές ρυθμίσεις». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του π.δ.136/2011 (ΦΕΚ 267
Α
) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.87/2014 (ΦΕΚ 131
Α
΄). 

5. Του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145
Α
) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

6. Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51
Α
) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 10 

του ν. 4337/2015 ΦΕΚ Α 129). 

8. Της Πράξης 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38
Α
) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή 

της παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012».  

9. Του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222
Α
) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 

– 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

11. Του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσε- ων, άρση κανονιστικών 

εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»  

12. Τις, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές 

διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα παρούσας 

και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμου, ή Π.Δ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.    

13. Τις διατάξεις του άρθρου 68, του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115
Α
/15.7.2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 

συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 22, του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88
Α
) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 

Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 
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Β. Τις Αποφάσεις: 

1. Την αριθ.6303/9.9.2016 Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας περί «Ορισμού 

Αναπληρωτών Προέδρου και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 3165
Β
/3.10.2016).  

2. Την αριθ.158/2016 (ΦΕΚ 3698
Β 

/16.11.2016) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ. 

3. Την αριθ. 101/21-2-2017 Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Α.: Ψ1ΧΟΞΑ0-

ΠΕΔ). 

4. Την αριθ. 26304/Β2/16-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΝΖ4653ΠΣ-Μ70) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας & Θρησκευμάτων «΄Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα επόμενα οικονομικά έτη 

(ΚΑΕ 0845 και 892) για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

5. Την αριθ 120 (ΑΔΑ:ΨΨΞ6ΟΞΑ0-ΝΨΜ) Απόφαση Δημοσιονομικής Δέσμευσης του Τμήματος 

Προϋπολογισμού & Δαπανών, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

6. Την αριθ. αριθ.1109/22-2-2017 Απόφαση των Αναπληρωτών Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2017». 

 

και κριτήριο κατακύρωσης  για την ανάδειξη αναδόχου, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης  για την ανάδειξη αναδόχου, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά- με τη χαμηλότερη τιμή , ανά Ενότητα (κατηγορία) ή για το σύνολο του Διαγωνισμού, για 

την Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την «Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του 

Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη Θήβα, στην Άμφισσα και 

στο Καρπενήσι», Συνολικού Προϋπολογισμού: Τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα 

Ευρώ (433.310,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24% 

(173.324,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και 259.986,00 € σε βάρος 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018), σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.001.0845 - Δαπάνες 

καθαρισμού γραφείων, για χρονικό διάστημα από 1.5.2017 έως 31.12.2018, ή από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31.12.2018. 

 C.P.V. 90911200-8 

Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία, συνολικού προϋπολογισμού 119.600,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά, συνολικού προϋπολογισμού 237.000,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

17PROC005884797 2017-03-07



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

4 

 

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Θήβα, συνολικού προϋπολογισμού 25.570,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα, συνολικού προϋπολογισμού 25.570,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι, συνολικού προϋπολογισμού 25.570,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ενότητες ή για το σύνολο του Διαγωνισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC005884797 2017-03-07



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

5 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ – 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την «Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

και του Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη 

Θήβα, στην Άμφισσα και στο Καρπενήσι», Συνολικού Προϋπολογισμού: Τετρακοσίων 

τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα Ευρώ (433.310,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24% (173.324,00 € σε βάρος του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και 259.986,00 € σε βάρος του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018), σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.001.0845 - 

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, για χρονικό διάστημα από 1.5.2017 έως 31.12.2018, ή 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31.12.2018. 

Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 

Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία, συνολικού προϋπολογισμού 

119.600,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 

Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά, συνολικού προϋπολογισμού 

237.000,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 

Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Θήβα, συνολικού προϋπολογισμού 

25.570,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 

Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα, συνολικού 

προϋπολογισμού 25.570,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην 

κατηγορία του 24%.  

Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 

Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι, συνολικού 

προϋπολογισμού 25.570,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην 

κατηγορία του 24%.  

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τόπος παροχής των υπηρεσιών : ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι . Στερεάς Ελλάδας 
στη Λαμία, μικτή επιφάνεια εσωτερικών χώρων περίπου 17.000 m

2
. 

ENOTHTA Β. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
στα Ψαχνά, μικτή επιφάνεια εσωτερικών χώρων περίπου 27.000 m

2
. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
στη Θήβα, μικτή επιφάνεια εσωτερικών χώρων περίπου 800 m

2
. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
στην Άμφισσα, μικτή επιφάνεια εσωτερικών χώρων περίπου 2.800 m

2
. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
στο Καρπενήσι, μικτή επιφάνεια εσωτερικών χώρων περίπου 2.600 m

2
. 

Η αναγραφή των τετραγωνικών μέτρων είναι ενδεικτική, αφορά δάπεδα χωρίς να 

περιλαμβάνει επιφάνειες τοίχων, υαλοπινάκων κ.λπ. και έχει ως σκοπό τον χονδρικό 
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 

τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 

αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό 

Τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια, στο ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

προσδιορισμό των περιγραφόμενων χώρων 

C.P.V. 90911200-8 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής  Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά – χαμηλότερη τιμή 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
έως 31.12.2018 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07.04.2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/03/2017, ημέρα Τρίτη 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 18/04/2017, ημέρα Τρίτη ώρα 15:00 

 

ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ  

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή) 

Η έδρα του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 07-03-2017 

Δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 

στις 07-03-2017  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε 

προσωρινό αριθμό  2017-031192 (17-091523-001) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/4/2017, ημέρα Παρασκευή  ώρα 11:00 
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Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΣΤ 

ΕΛΛΑΔΑΣ (www.teiste.gr)  και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .  

1) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 

4412/16 (Α 147 ) και της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013, και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

2) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

3) Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία 

προσφορές είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή 

συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης.  

4) Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση της προμήθειας καθορίζονται 

στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και στα Παραρτήματα αυτής τα οποία επισυνάπτονται σ’ αυτή 

αποτελούν δε αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1.  

Αντικείμενο της Διακήρυξης.  

Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την «Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του 

Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη Θήβα, στην Άμφισσα 

και στο Καρπενήσι», Συνολικού Προϋπολογισμού: Τετρακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων 

δέκα Ευρώ (433.310,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 

24% (173.324,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και 259.986,00 € σε 

βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018), σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.001.0845 - 

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, για χρονικό διάστημα από 1.5.2017 έως 31.12.2018, ή από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31.12.2018. 

Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία, συνολικού προϋπολογισμού 119.600,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά, συνολικού προϋπολογισμού 237.000,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Θήβα, συνολικού προϋπολογισμού 25.570,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα, συνολικού προϋπολογισμού 25.570,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  

Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι, συνολικού προϋπολογισμού 25.570,00 €, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. που σήμερα είναι στην κατηγορία του 24%.  
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Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ενότητες ή για το σύνολο του Διαγωνισμού. 

 

 

Άρθρο 2.  

Τόπος και Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού – Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.qr 

του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 18/04/2017 ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00.  

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

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τρείς. (3) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 21-04-2017 2017, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο 

(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του 

Διαγωνισμού»]) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών .  

Εάν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την 21-04-2017 για τυχόν απρόβλεπτο 

γεγονός (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λπ.), αναβάλλεται για την 

ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο 

διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση 

αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους 

τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που 

το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω 

αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη 

παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 

 

 

 

 

Τόπος - Χρόνος 

Διενέργειας Διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

18/04/2017 Τρίτη 15:00  

17PROC005884797 2017-03-07

../../../../Τα%20έγγραφά%20μου/Downloads/www.promitheus.qov.qr
../../../../Τα%20έγγραφά%20μου/Downloads/www.promitheus.gov.gr


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

9 

 

Άρθρο 3.  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ορισμοί.  

 

Αναθέτουσα αρχή: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Διεύθυνση έδρας: 

3
ο
 Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, 

Τ.Κ. 35100, Λαμία 

 

 

 

Στοιχεία της σύμβασης  

Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την 

προκηρυσσόμενη Υπηρεσίας.  

Αναθέτουσα Αρχή: Το ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που θα υπογράψει με τον Ανάδοχο /Αναδόχους τη 

σύμβαση για την εκτέλεση της Υπηρεσίας.  

Ανάδοχος/ Προμηθευτής: Οι προκρινόμενοι του διαγωνισμού που θα κληθούν να υπογράψουν τις 

συμβάσεις και να εκτελέσουν την Υπηρεσίας.  

Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της 

προμήθειας και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος: α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και τα τεύχη με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική 

Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.  

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται  έως την 31.12.2018.  

Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από 1-5-2017 ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, η Τεχνική και Οικονομική 

Προσφορά και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 

Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην 

ελληνική γλώσσα.  

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και 

θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση θα έχουν 

ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, καθώς 

και των Κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του 

κοινοτικού προϋπολογισμού.  

Ο προϋπολογισμός εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 433.310,00€ συμπεριλαμβανομένου και του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές 

οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, 

θα περιγράφονται στην ίδια τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. Ο προϋπολογισμός βαρύνει 

τον ΚΑΕ 0845
α
 του τακτικού προϋπολογισμού. 
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Άρθρο 4.  

Δημοσίευση της Διακήρυξης.  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση και  :  

-  Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 07-03-2017 

-  Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την 07-03-2017 

- Στον ελληνικό τύπο αποστολή την 07-03-2017 ήτοι:  

 

                  1. «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». 

                  2. «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ». 

                   

                  1. «Λαμιακός Τύπος». 

                  2. «Ευρυτανικά Νέα».  

                  3.  ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

                  4.  ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 

                  5.  ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ 

 

Το πλήρες κείμενο του Τεύχους της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://info.teiste.gr/, στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

καθώς και στην  διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/, στην κατηγορία Προκηρύξεις.  

Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας, πλην των δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον 

ανάδοχο (ν.3548/2007, ν. 3801/2009, Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου).  

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι προμηθευτές, ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι δαπάνες 

δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, σε κάθε 

περίπτωση, από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος απευθείας στους εκδότες των 

εφημερίδων.  

 

Άρθρο 5.  

Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού – Παροχή Διευκρινήσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παραλάβουν το Τεύχος της Διακήρυξης μπορούν να απευθύνονται στη 

Διεύθυνση Προσωπικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 3
ο
 Χλμ. Π.Ε.Ο. 

Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ., τηλ., 

22310 – 60161, 22310 – 60158. Διανέμεται Δωρεάν. 

Το πλήρες κείμενο του Τεύχους της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://info.teiste.gr/, στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

καθώς και στην  διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/, στην κατηγορία Προκηρύξεις.  

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, 

σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό πλήθος των σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν νέο πλήρες 

αντίγραφο. Προδικαστικές προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Κατά το άρθρο 67 του Ν. 4412/2016 παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης / 

γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016.  

Σύμφωνα με το άρθρο 67 (παρ. 2) του ν.4412/2016, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως οι αναθέτουσες 

αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 

αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των 

προσφορών. Οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες παρέχονται ηλεκτρονικά στους υποψήφιους 

αναδόχους μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική 

γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα 

που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.  

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών υποβάλλονται σε χρόνο δέκα (10) ημερών πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών  

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των δέκα (10) ημερών 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη 

δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

Άρθρο 6.  

Δικαίωμα συμμετοχής – Προσόντα – Αποκλεισμός Συμμετοχής. 

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νόμιμα την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, ειδικότερα:  

α. Όλα τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα  

β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν ηλεκτρονικά κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους 

που καθορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4412/2016 .  

γ. Συνεταιρισμοί εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού.  

δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών .  
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Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει στην 

προσφορά τους να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό 

μέρος του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.  

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο 

εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης 

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης  

ε. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν 

έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016 .  

ζ. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του ν. 4412/2016 οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 

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

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε 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  

η. Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών ή της 

κοινοπραξίας.  

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της μίσθωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή 

της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 

την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης 

ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 

μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου.  

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για μία ή 

περισσότερες  ενότητες. 

 

17PROC005884797 2017-03-07



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

13 

 

2) Αποκλεισμός συμμετοχής.  

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:  

1. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.  

2. Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα.  

3. Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 

παρ. 1 έως 6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων 

τους αναλόγως της νομικής μορφής που έχουν (π.χ. Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. και 

Διευθύνων Σύμβουλος για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., Πρόεδρος για 

τους συνεταιρισμούς, κλπ) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από 

τους κατωτέρω λόγους:  

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

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

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

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

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

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

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

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

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

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
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4. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν 

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

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου.  

5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται 

όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο  

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

7. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 

8. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει 

αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με 

το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 

9. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις.  

10. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

11. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

12. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

13. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24, του Ν. 4412/2016. 

14. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τέτοιες πληροφορίες. 

 

 3) Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα Συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των αρχών 

που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν έδρα τους στην Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της 

Αρχής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (www.eett.gr). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη παρακάτω 

διαδικασία εγγραφής:  
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Οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο «εγγραφείτε ως οικονομικός 

φορέας»την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 

όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

Όσοι από τους χρήστες διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με τη 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών.  

Οι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 

(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών.  

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,  

και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενης από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.  

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Άρθρο 7.  

Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Κατακύρωσης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, 

εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε 

μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/Β'/21-10-

13), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά περίπτωση κατωτέρω:  

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

αξίας της Ενότητας ή των Ενοτήτων για την οποία/ες θα υποβληθεί προσφορά, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος 
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Κεφαλαίου και κατά το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (147
A
). αθροιστικά για τις Ενότητες που αφορά η 

προσφορά. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

.pdf. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. 

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

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

έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). Το εν λόγω πρότυπο 

υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες - ανακοίνωση της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016. 

 

3. Σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς (ηλεκτρονικό αρχείο) εξειδικεύονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013, 

όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115):  

«Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του 
δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει 
απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και 
φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης 
(εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:  

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.  

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

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

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

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

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή 
αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. 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.  

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι».  

Ο υπολογισμός του ελάχιστου κόστους εργασίας πρέπει να βασίζεται στις  πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές, θα αφορούν εργαζόμενους άνω των 25 ετών με 6 - 9 έτη 

προϋπηρεσία. 

Στην παρούσα διακήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή, ως εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, ορίζει τουλάχιστον με 1% (ένα τοις εκατό), του προϋπολογισμού 
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του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή απορρίψεως, δεν 

μπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό μικρότερο αυτού.  

Το κόστος των αναλωσίμων υλικών των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας δε δύναται να 

υπολείπεται κάτω του 5% του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο 

υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή απορρίψεως, δεν μπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό μικρότερο αυτού 

 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους, από το 

οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωμα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό, προσκομίζοντας τα μεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, τα δε νομικά πρόσωπα αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου 

του νομικού προσώπου (που θα εγκρίνει και τη συμμετοχή στο διαγωνισμό) και στην περίπτωση 

ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.  

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του αναδόχου από τον Διαγωνισμό.  

4.  Σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς (ηλεκτρονικό αρχείο) εξειδικεύονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013, 

όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115):  

«Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως 
αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει 
διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά 
από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην 
προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:  

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.  

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

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

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

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

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή 
αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. 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.  

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι».  

Ο υπολογισμός του ελάχιστου κόστους εργασίας πρέπει να βασίζεται στις  πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές, θα αφορούν εργαζόμενους  άνω των 25 ετών με 6 - 9 έτη 

προϋπηρεσία. 

Στην παρούσα διακήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή, ως εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, ορίζει τουλάχιστον με 1% (ένα τοις εκατό), του 
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προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή 

απορρίψεως, δεν μπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό μικρότερο αυτού.  

Το κόστος των αναλωσίμων υλικών των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας δε δύναται να 

υπολείπεται κάτω του 5% του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο 

υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή απορρίψεως, δεν μπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό μικρότερο 

αυτού. 

 

Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα μετά την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει 

από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως και εμπροθέσμως 

κατατεθειμένης προσφοράς του. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 

όργανο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο 

και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τους προσφέροντες ή 

τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

3. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 

αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών 

που έχουν ήδη υποβληθεί. 

4. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και 

αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα 

δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.  

5. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  

6. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

7. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει 
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λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

8. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και 

επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

 

Στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ, εμπίπτουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι αναλόγως της νομικής μορφής που 

έχουν (π.χ. Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις 

Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., Πρόεδρος για τους συνεταιρισμούς, κ.λπ.).  

 

Νομιμοποιητικά Έγγραφα:  

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, 

προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα :  

Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε.  

1. Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), όπου δημοσιεύεται η ανακοίνωση για την 

καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) της συστάσεως της εταιρίας. 

2. ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις για τις τυχόν τροποποιήσεις του αρχικού 

καταστατικού της εταιρίας. 

3. Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας με όλες τις τροποποιήσεις του θεωρημένο από την 

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. 

4. Επικυρωμένα (από τον έχοντα βάσει του καταστατικού το σχετικό δικαίωμα) Πρακτικά της Γ.Σ. 

αναφερόμενα στην εκλογή του παρόντος ΔΣ. Αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. 

5. Επικυρωμένα (από τον έχοντα βάσει του καταστατικού το σχετικό δικαίωμα) Πρακτικά ΔΣ για την 

συγκρότησή του σε σώμα και παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσωπήσεως. Αντίστοιχο 

ΦΕΚ.  

 

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε.:  

1. Αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας θεωρημένο από το Πρωτοδικείο με βεβαίωση 

καταχωρήσεώς του στα οικεία βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου. 

2. ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε περίληψη του Καταστατικού. 

3. Αντίγραφα τυχόν τροποποιήσεων του Καταστατικού θεωρημένα από το Πρωτοδικείο με βεβαίωση 

καταχωρήσεώς τους στα οικεία βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου.  

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και E.E.  

1. Αντίγραφο συμφωνητικού συστάσεως θεωρημένο από το Πρωτοδικείο με βεβαίωση καταχωρήσεως 

στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου. 

2. Αντίγραφα τυχόν τροποποιήσεων του συμφωνητικού συστάσεως της εταιρίας θεωρημένα από το 

Πρωτοδικείο και συνοδευόμενα από βεβαίωση καταχωρήσεως στα βιβλία εταιριών του 

Πρωτοδικείου.  
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Δ. Εάν ο προσφέρων είναι ΙΚΕ.  

1. Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως ισχύει σε 

ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.Μ.Η.  

2. Πλήρη σειρά των εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας σε 

ακριβή αντίγραφα από Γ.Ε.Μ.Η. 

3. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το 

οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

4. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, καταθέτει έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του 

από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.  

 

Οι Συνεταιρισμοί:  

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. (1), (2) και (3). 

Επιπλέον αυτών απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, 

όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένης ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά 

τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού και υπογράφονται απ’ 

αυτόν.  

 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες:  

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση 

ή την κοινοπραξία.  

2. Δήλωση σύστασης ένωσης συμμετεχόντων ή κοινοπραξίας, ψηφιακά υπογεγραμμένης υποχρεωτικά 

από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην 

οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα 

του υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου 

της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που 

ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή 

δέσμευση των μελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι 

σύμβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους:  

 Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. 

 Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού 

εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε 

μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος 

και αντίκλητος.  

 Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού 

διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού.  
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3. Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλλει την 

κοινή προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, εφόσον η προσφορά 

δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  

4. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου:  

i. Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία. 

ii. Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της          

Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

iii.Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου. 

iv.Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader). 

v. Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και 

των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης 

/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει εκ νέου τη συνδρομή των ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής ως προς την 

οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως προς τα 

εναπομείναντα μέλη, εφόσον δεν προταθεί αντικαταστάτης  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα 

υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις  

δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με 

απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου.  

Επισήμανση: Σε ότι αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και 

θεώρησης των ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014  

Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

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

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.  

Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν ημερομηνία υπογραφής ταυτόσημη με την 

ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής. 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Άρθρο 103 ν. 4412/2016  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μετά 

από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός 

προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
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(10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα 

της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 

74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75,76 και 77. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο 

όργανο αξιολόγησης . Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και 

κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:  

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

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

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

ii. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

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

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

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

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

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

vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

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

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

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73. Εάν 

ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 

είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 

του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτouv όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 

73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.  

.  

3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.  
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4) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του.  

5) Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α', με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση. Για την 

απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

6) Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες: Τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. 

7) Όσον αφορά τα νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής.  

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου Αναδόχου από το διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 8.  

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών. 

1) Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016) καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 

11 της ΥΑ Π 1/2390/16.10.2013. 

2) Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής :  

— Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

και,  

— Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

1.Οικονομική προσφορά 

2. Σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς (ηλεκτρονικό αρχείο) εξειδικεύονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013, 

όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115):  

«Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως 
αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει 
διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά 
από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην 
προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:  
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α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.  

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

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

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

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

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή 
αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. 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.  

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι».  

Ο υπολογισμός του ελάχιστου κόστους εργασίας πρέπει να βασίζεται στις  πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές, θα αφορούν εργαζόμενους  άνω των 25 ετών με 6 - 9 έτη 

προϋπηρεσία. 

Στην παρούσα διακήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή, ως εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, ορίζει τουλάχιστον με 1% (ένα τοις εκατό), του 

προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή 

απορρίψεως, δεν μπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό μικρότερο αυτού.  

Το κόστος των αναλωσίμων υλικών των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας δε δύναται να 

υπολείπεται κάτω του 5% του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο 

υποψήφιος ανάδοχος, επί ποινή απορρίψεως, δεν μπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό μικρότερο 

αυτού. 

 

3) Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα :  

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη (Δικαιολογητικά Συμμετοχής):  

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

αξίας της Ενότητας ή των Ενοτήτων για την οποία/ες θα υποβληθεί προσφορά, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος 

Κεφαλαίου και κατά το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (147
A
).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

.pdf. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. 

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

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

αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). Το εν λόγω πρότυπο 

υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες - ανακοίνωση της 
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Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016. 

 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους, από το 

οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωμα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό, προσκομίζοντας τα μεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, τα δε νομικά πρόσωπα αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου 

του νομικού προσώπου (που θα εγκρίνει και τη συμμετοχή στο διαγωνισμό) και στην περίπτωση 

ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο 
 

β. Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς:  

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:  

 

1. Υπεύθυνη δήλωση 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η 

οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία θα δηλώνεται  

α) ότι αποδέχεται και πληρεί όλους τους όρους της διακήρυξης και των σχετικών προδιαγραφών όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης και την Ενότητα ή Ενότητες στις οποίες συμμετέχουν. 

β) ότι οι συμμετέχοντες διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της Επιχείρησης. 

 

2.      Τεχνική Προσφορά  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος χωριστά για κάθε Ενότητα στην οποία συμμετέχουν όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα Ι της διακήρυξης . 

 Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

4) Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι 

τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
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προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός 

της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : πχ πιστοποιητικά 

ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

5) Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με 

αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

6) Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7) Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 

απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα: 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

ο προσφέρων θα επισυνάψει, σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς, κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI της 

παρούσης. 

8) Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων 

από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 1, Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη 

τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη 

εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74
Α'

/26-03-14). Επισημαίνεται 

ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό 

Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό 

τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 

πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν 

τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει 

των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 

9)  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.4412/2016 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1- 2390/2013 «Τεχνικές 
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λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

10) Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το διαγωνισμό δεν 

είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε 

έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) 

δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

11) Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις 

ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά ή σε απαιτούμενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε 

διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από TOV προσφέροντα, 

το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την 

τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή ή σε στοιχεία της 

διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.  

12) Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει προσβάλει νομίμως και εμπροθέσμως τη διακήρυξη του διαγωνισμού, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με 

την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

13) Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που 

υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 

από το αρμόδιο όργανο. 

14) Αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή - απαιτήσεις της Υπηρεσίας 

αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

15) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

16) Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δε λαμβάνονται 

υπόψη. 

17) Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική 

προσφορά έγγραφα (εάν συντρέχει λόγος), σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία μπορεί να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

18) Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα.  

19) Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους αναδόχους μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 

της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

20) Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των 

όρων της διακήρυξης. 

21) Με την υποβολή της προσφοράς οι συμμετέχοντες σημαίνουν με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.  
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ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

 

Άρθρο 9.  

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε 625 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας της 

διενέργειας του διαγωνισμού . Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 

άλλων 180 ημερών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τον καθοριζόμενο 

από την παρούσα διακήρυξη χρόνο, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά 

τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την 

παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

2) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3) Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως (ηλεκτρονικά με τον παρεχόμενο από το 

σύστημα τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία,(το αργότερο σε (5) πέντε ημέρες ) πριν από 

τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρείς (3) ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται 

την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους ,αν αυτές δεν ισχύουν και 

για τυχόν παρατάσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα 

Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους.  

4) Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η 

διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προσφυγής ή ενδίκου 

μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που 

αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την 

παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 

Άρθρο 10. 

Προσφερόμενη τιμή – Υπολογισμός έκπτωσης.  

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ . Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. 

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης. 
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3. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 11.  

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών – Στάδια Διαγωνισμού.  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: 

Ά ΣΤΑΔΙΟ – Ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά». 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από 

το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - 

ΕΔΔ) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.  

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών τρείς (3) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την 21-04-

2017. Ημέρα Παρασκευή και Ώρα Ελλάδος 11:00 π.μ.  

Εάν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την 21-04-2017 για τυχόν απρόβλεπτο 

γεγονός (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία ,έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λπ.), αναβάλλεται για την 

ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο 

διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση 

αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους 

τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που 

το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω 

αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη 

παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 

3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

4. Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 

σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών.  
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5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα 

συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 

(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - ΕΔΔ) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:  

6. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με 

ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.  

7. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» και ελέγχει για τον καθένα από τους 

συμμετέχοντας την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις.  

8. Κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, απορρίπτει προσφορά των διαγωνιζομένων, που έχουν υποβάλει 

ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της 

παρούσας Διακήρυξης. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο ελέγχου των 

δικαιολογητικών, αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.  

9. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, ελέγχει 

τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη 

διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τη συμφωνία τους προς τους όρους και 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών δεν αξιολογούνται κατά το επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών. 

10. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από 

την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από 

το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να 

παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις 

ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.  

11. Κατόπιν, η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, και εισηγείται τον 

αποκλεισμό των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα 

υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας ς Διακήρυξης και το 

οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης 

απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.  

12. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 

διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση 
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του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες για ενημέρωση.  

 

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση υποφακέλου «Οικονομικής Προσφοράς». 

1. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά - τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο και 

μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 

υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 

πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την 

καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών.  

2. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με 

ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

3. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών 

που προσφέρθηκαν. 

4. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές 

προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 

κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. 

5. Η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και 

επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται 

αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 

6. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο 

του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και 

σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος 

αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για 

ενημέρωση.  

 

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» – Κατακύρωση.  

Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το ανωτέρω στάδιο, 

και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή 

Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους 

οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε 

μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 

17PROC005884797 2017-03-07



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

33 

 

που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 

υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που 

έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για 

την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα 

αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την 

πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση 

γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα 

Αρχή για την έκδοση τελικής απόφασης. 

1) Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των 

διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα:  

i. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού «είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής».  

ii. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον 

υποψήφιο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής των 

συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

iii. Όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 

και τεχvικής προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί 

ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν 

ένδικο μέσο. 
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Άρθρο 12.  

Απόρριψη Προσφορών 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

i. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 

απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

ii. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

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

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102. 

iii. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

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

με το άρθρο 102. 

iv. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης, 

v. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές 

εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους 

όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

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

ενώσεων. 

vi. Προσφορά υπό αίρεση,  

vii. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η 

οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, 

εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα 

κατάθεση τους.  

viii. η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή. 

ix. ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 180 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

x. παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 

xi. δεν είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας. 

xii. Κάθε προφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό όταν έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ή σε σχέση με την 

επαγγελματική του ιδιότητα, το οποίο διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα 

Αρχή, και το παράπτωμα αυτό έχει επίπτωση στην επαγγελματική συμπεριφορά και φερεγγυότητά 

του. 
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Άρθρο 13.  

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης. 

1) Η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικών ,τεχνικών και οικονομικών) γίνεται 

από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση 

της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.  

3) Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει αζημίως μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να 

τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. 

4) Ματαίωση διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016. 

5) Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές όπου ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

6) Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει 

από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της 

Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. 

7) Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο ανάδοχος, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 ( ή παραπομπή 

στο άρθρο της διακήρυξης για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης) ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην 

διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο 

ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον με την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ούτω καθ΄ εξής. Αν 

κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

8) Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση όσον 

αφορά τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 

δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ 

του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 

εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 

πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 

προϋποθέσεων των άρθρων 75, 76 & 77 του ν. 4412/2016.  

9) Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους 

συμμετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 

υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, 
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συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ (Σχέδιο 

Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

10) Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα ανακοινωθεί με 

ηλεκτρονική έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο,. Υπό την επιφύλαξη όσων 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 14.  

Κατάρτιση Σύμβασης 

1) Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός 

είκοσι (20) ημερών) από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η 

υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 

2 του άρθρου 106. 

2) Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης , λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή 

λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση 

αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για 

όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία 

διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω 

άρθρου. 

3) Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως 

κατακυρώθηκε η προμήθεια , υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν 

υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους δε δημιουργεί καμία 

δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  

4) Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  

5) Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών.  

6) Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε 

κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού 

επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης.  
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7) Για θέματα που δε ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση 

που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη 

κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική 

Προσφορά του Αναδόχου. 

8) Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται 

σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

i. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.  

ii. Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα. 

 

Άρθρο 15.  

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206. 

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη 

Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές 

που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή 

καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια 

διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην 

Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.  

3. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της 

Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση 

του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της 

Εγγυητικής Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

4. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη 

αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 

5. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της υπηρεσίας, 

όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη. 

6. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως 

σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει εκδοθεί 

αμετάκλητη απόφαση κατά του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του ή 
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αμετάκλητη απόφαση κατά του νομίμου εκπροσώπου του για κάποιο από τα αναφερόμενα στο ν. 

4412/2016 αδικήματα. 

7.  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης 

που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται 

έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:  

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα παραδοτέα δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με 

ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.  

               β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

8. Οι προσφέροντες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους, ότι η διαδικασία του διαγωνισμού υπόκειται σε 

προληπτικό προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 4129/2013, όπως ισχύει, καθώς και στο άρθρο 278 του Ν. 

3852/2010 και μόνο όταν και αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση.  

9. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

i.  Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού 

υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται 

ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

ii.  Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά. 

iii.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και, 

iv.  Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Οι συμβάσεις να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132, του ν.4412/2016 χωρίς νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης και σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο.  

Σύμφωνα με το άρθρο 201, του ν.4412/2016 η τροποποίηση της σύμβασης  γίνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης για τη παράταση της 

σύμβασης πέραν της 31-12-2018. 

 

Άρθρο 16.  

Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α' 

139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται 

από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
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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,  

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από 

επίσημη μετάφραση.  

Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό 

των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).  

1. Εγγύηση Συμμετοχής:  

i. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, 

για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των ομάδων για την οποία/ες θα υποβληθεί 

προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ii. εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται με την παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας μπορεί πριν τη 

λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο 

ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

iii. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την 

προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφεύγοντες μετά:  

a) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

b) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ' αυτών, και  

c) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίmει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 

έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  

2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:  

i. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει προ 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου 

χωρίς ΦΠΑ αορίστου διαρκείας, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 

οργανισμό, που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το 
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Ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση 

τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο 

σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 

της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο  (31.12.2018), πλέον τρείς (3) μήνες, ήτοι 31.3.2019.  

ii. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

iii. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται. 

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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 και ια) 

στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

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

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους 

 

Άρθρο 17.  

Πληρωμή – Κρατήσεις. 

1) Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Κ.Α.Ε. 0845
α
  για τα έτη 2017-2018 

2) Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.  
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3) Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 

Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

4) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του 

Έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  

5) Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Ανάδοχος 

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε 

πληρωμή δε θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών 

στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση 

των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.  

6) Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν  

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, 

δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω 

αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 

 

Κρατήσεις:  

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Άρθρο 18.  

Ανωτέρα Βία. 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.  

3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι: (1) Γενική ή μερική απεργία, που 

συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών καθαρισμού, (2) Πλημμύρα, (3) Σεισμός, (4) Πόλεμος, κ.λπ. 

4.  Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς 

την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας 
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είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού 

αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η 

αποδοχή του αιτήματος.  

5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το T.E.I. της ανώτερης βίας που επικαλείται ο ανάδοχος τον 

απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης του έργου καθαρισμού, με την υποχρέωση της 

μηνιαίας αμοιβής του αναδόχου από το  T.E.I. κανονικά.  

6. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 19.  

Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου. 

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

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 

διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 

2) Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις:  

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση.  

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 

κατάπτωση της εγγύησης προ-καταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 

λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 

κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

3) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 

Άρθρο 20.  

Ενστάσεις – Προσφυγές. 

1. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως (ηλεκτρονικά) στην αρμόδια Υπηρεσία, μέσα σε 

προθεσμία (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης ο 

υποψήφιος ανάδοχος και ασκούνται προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. 
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2. Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία τα άρθρα 36 και 37 του ν. 4412/2016, συμπληρώνοντας 

την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου 

.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, 

όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/21-10-

2013. 

3. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωσης Αναθέτουσας Αρχής.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

 Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.  

 Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν 

τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.  

 Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής/ένστασής τους.  

Αναλυτικά, μετά την υποβολή τυχόν προσφυγής η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων - Προσφυγών 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτής, και εκδίδει σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλει στην Αναθέτουσα 

Αρχή για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της προσφυγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος στον προσφεύγοντα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. 

5. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

ν. 4412/2016.  

6. Σημειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της σύμβασης 

της παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρ. 345-374) του Ν. 

4412/2016.  

7. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από 

τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 

3943/2011 (Φ.Ε.Κ. /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης περί ηλεκτρονικού παραβόλου 

ΠΟΛ 1163/3-7-13 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β/2013), όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

 

Προσφυγή/Ένσταση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 21.  

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία.  

1) Ο ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους 
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σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα 

με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

2) Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 

πάντοτε το Ελληνικό. 

3) Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  

4) Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του παρόντος,  

β) οι όροι της σύμβασης και  

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

Άρθρο 22.  

Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού.  

1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στην Υπηρεσία 

κατά διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική 

 

Άρθρο 23 

Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 

1. . Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας όλες 

τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με την απόφαση Διακήρυξης, την 

προσφορά του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να 

αποζημιώσει κατά νόμο τον Εργοδότη.  

2.  Καθ` όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά 

με την εκτέλεση του Έργου.  

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία εκτελείται σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της.  

4. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 

συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει:  

a. Ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες 

τους και  

b. Την άμεση αντικατάσταση όσων συνεργατών απεχώρησαν, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 

προσόντων, κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 

πριν από την αντικατάσταση.  
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5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 

Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, 

για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και 

αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης.  

7. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή τρίτων.  

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.  

10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

11. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νομίμου 

εκπροσώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στο 

ΜΕΡΟΣ Α, ενότητα Α.2. Παρ. αδικημάτων, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, η δε σύμβαση λύεται από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  

12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 

Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει 

τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. 

κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.  

Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 

Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα κάθε ενότητας της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 24.  

Τελικές Διατάξεις. 

Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  

1) Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, 

απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

2) Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 133 του ν.4412/2016. 

3) Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή τα αντισυμβαλλόμενα 

μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με 

συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

4) Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα επιλύεται στο πλαίσιο της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης 

των συμβατικών όρων, υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου 

καταρτίστηκε η σύμβαση. 

5) Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την ερμηνεία και την 

εκτέλεση της σύμβασης σε όλη τη διάρκειά της, η διαφορά θα τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των 

δύο μερών υπό την κρίση των αρμοδίων δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου και των 

οποίων η απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αμφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον 

εκ των συμβαλλομένων καταδικαζόμενο.  

6) Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη αφενός είναι 

δεσμευτική για τον προμηθευτή ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν 

δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

7) Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

                                                                                                              Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

                                                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφουν τις απαιτήσεις των εργασιών που είναι απαραίτητες για τον 
καθημερινό γενικό καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη Θήβα, στην Άμφισσα και στο Καρπενήσι, βάσει του κατωτέρου 
χωροταξικού διαχωρισμού, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών. 

Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας χωρίζονται χωροταξικά σε 5 ενότητες: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι . Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, 
μικτή επιφάνεια εσωτερικών χώρων περίπου 17.000 m2. 

ENOTHTA Β. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά, 
μικτή επιφάνεια εσωτερικών χώρων περίπου 27.000 m2. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Θήβα, μικτή 
επιφάνεια εσωτερικών χώρων περίπου 800 m2. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα, 
μικτή επιφάνεια εσωτερικών χώρων περίπου 2.800 m2. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι, 
μικτή επιφάνεια εσωτερικών χώρων περίπου 2.600 m2. 

Η αναγραφή των τετραγωνικών μέτρων είναι ενδεικτική, αφορά δάπεδα χωρίς να περιλαμβάνει 
επιφάνειες τοίχων, υαλοπινάκων κ.λπ. και έχει ως σκοπό τον χονδρικό προσδιορισμό των 
περιγραφόμενων χώρων. 

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν φέρει καμία ευθύνη για ελλιπή περιγραφή των χώρων, δεδομένου ότι οι 
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επαληθεύσουν με δική τους ευθύνη την παραπάνω περιγραφή, έκταση 
και μορφή των χώρων. 

 

Για τον καθαρισμό των ανωτέρω χώρων θα απασχολούνται καθημερινά (Δευτέρα ως Παρασκευή), πλην 
επίσημων αργιών, τα κάτωθι άτομα ανά ενότητα:  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

- Πρωινή βάρδια, δύο (2) άτομα, από 7:00 – 15:00 και ένα (1) άτομο, από 9:00 - 13:00 

- Απογευματινή βάρδια, δύο (2) άτομα από 14:00 – 20:00  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

- Πρωινή βάρδια, τέσσερα (4) άτομα, από 7:00 – 15:00 και ένα (1) άτομο, από 7:00 - 13:00 

- Απογευματινή βάρδια, τρία (3) άτομα από 14:00 – 20:00  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 

- Απογευματινή βάρδια, ένα (1) άτομο από 14:00 – 20:00  

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 

- Απογευματινή βάρδια, ένα (1) άτομο από 14:00 – 20:00  

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 

- Απογευματινή βάρδια, ένα (1) άτομο από 14:00 – 20:00  
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Επισημαίνεται ότι, την περίοδο από 5 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου καθώς και δύο εβδομάδες κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων και δύο εβδομάδες την περίοδο του Πάσχα θα απασχολούνται καθημερινά 
(Δευτέρα ως Παρασκευή), πλην επίσημων αργιών, τα κάτωθι άτομα ανά ενότητα: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

- Πρωινή βάρδια, δύο (2) άτομα, από 7:00 – 13:00 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

- Πρωινή βάρδια, τρία (3) άτομα, από 7:00 – 15:00 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 

- Πρωινή βάρδια, ένα (1) άτομο από 8:00 – 11:00  

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 

- Πρωινή βάρδια, ένα (1) άτομο από 8:00 – 11:00  

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 

- Πρωινή βάρδια, ένα (1) άτομο από 8:00 – 11:00  

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εντός του φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών, σύμφωνα με τους όρους καθαριότητας που καθορίζονται παρακάτω, 
στο οποίο θα αναλύονται οι δραστηριότητες, το εργατικό δυναμικό και γενικά ο ρυθμός παραγωγής των 
διαφόρων εργασιών. Θα περιλαμβάνει επίσης, και το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.  

 

1. ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Α/Α  ΧΩΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

1.  
Γραφεία Διοίκησης - Γραφεία Διοικητικών 
Υπηρεσιών - Γραφεία Καθηγητών  

1 φορά την εβδομάδα σκούπισμα & 
σφουγγάρισμα  
Καθημερινά αποκομιδή απορριμμάτων  

2.  Χώροι Υγιεινής - Τουαλέτες  Καθημερινά, πρωί και απόγευμα  

3.  Αίθουσες Διδασκαλίας και Εργαστήρια  1 φορά την εβδομάδα  

4.  Βιβλιοθήκη –Εκτυπωτική μονάδα  1 φορά την εβδομάδα  

5.  Αμφιθέατρα  Κάθε 15 μέρες  

6.  Πόρτες  2 φορές το χρόνο  

7.  Υαλοπίνακες που περιβάλλουν τα κτίρια  
2 φορές το χρόνο (10 μέρες πριν την έναρξη 
του εξαμήνου).  

8.  Υπόγειοι χώροι όλων των κτιρίων 
1 φορά το χρόνο  
(κάθε Ιούνιο)  

9.  
Περιβάλλοντες χώροι (Πεζοδρόμια γύρω 
από τις κτιριακές εγκαταστάσεις, Γήπεδα 
(όταν χρειάζεται) 

3 φορές το μήνα  

10.  Διάδρομοι – σκάλες – εσωτερικοί τοίχοι  
- Καθημερινά διάδρομοι και σκάλες  
- Μία φορά το μήνα ο καθαρισμός των 
τοίχων τοπικά  

11.  Ανελκυστήρες  
Σκούπισμα , σφουγγάρισμα καθαρισμός 
υαλοπινάκων μία φορά το μήνα  

12.  Ταράτσες κτιρίων 
Ανά μήνα έλεγχος και απόφραξη των 
υδρορροών, τους χειμερινούς μήνες 
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Οι χώροι καθαρισμού ανά ενότητα είναι (κατά προσέγγιση) οι εξής: 

Α. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι . Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. 

α) ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ (1.460 m2) και ΝΕΟ (1200 m2)) 

β) ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΟΛΩΝ Σ.Τ.ΕΦ. ΚΑΙ Σ.Ε.Υ.Π.: 8.300τ.μ. 

γ) ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων χώρων): 4.000τ.μ. 

δ) ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Σ.Ε.Υ.Π.: 2.250τ.μ. 

ε) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 48.600τ.μ. 

 

Β. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά. 

α) Ισόγειο, Κτήριο Α' Όλα τα Γραφεία (Αναπληρωτή Πρύτανη/Προέδρου, Συμβουλίου ΤΕΙ, Πρωτοκόλλου, 
Γραμματείας και υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Γραμματειών Τμημάτων, Βιβλιοθήκη, κλπ.) και Τουαλέτες, 
και των χώρων που βρίσκονται στο ισόγειο της σπουδαστικής εστίας, (1620) τ.μ περίπου 

β) Κεντρική Είσοδος του Ιδρύματος, Διάδρομοι ισογείου κτηρίου Α' , Μεγάλο Αμφιθέατρο Ισόγειο, Κτήριο 
Β0 (Αίθουσες και Γραμματεία Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ) Διάδρομοι κτηρίου Β (Β0, Β 100 Β200) καθώς 
και τα wc αυτών 1220 τ.μ περίπου 

γ) 1ος Όροφος Κτήριο Β1 (Αίθουσες 1,3,5,7,13,15,17 συν 4 γραφεία συν γραφείο Διευθυντή ΣΔΟ συν 
Αίθουσες 2,4,6,8,10,12,14,16,18) 1880 τ.μ περίπου 

δ) 1ος Όροφος, Κτήριο Β2 (Αίθουσες 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17 συν 4 γραφεία συν 1 γραφείο 
Προϊσταμένου) 1300 τ.μ περίπου 

ε) 1ος Όροφος, Κτήριο Γ1 (Αίθουσες 1,3,5,7,9 συν γραφεία) , Διάδρομοι κτηρίου Γ (Γ100, Γ200) καθώς και 
τα WC αυτών, 1400 τ.μ περίπου 

στ) 2ος Όροφος Κτήριο Γ2 (Αίθουσες 1,3,5,7,9,11 συν γραφεία συν γραφείο Διευθυντή ΣΤΕΦ) 1870 τ.μ 
περίπου 

ζ) 2ος Όροφος, Κτήριο Δ (Αίθουσες 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) Διάδρομοι κτηρίου Δ (Δ200) καθώς και τα 
wc αυτών και το διάδρομο των νέων αιθουσών, 4000 τ.μ περίπου και 2ος Όροφος Νέα Κτήρια Πτέρυγα Δ 
(Αίθουσες ΔΝ1,ΔΝ2, ΔΝ3) 600 τ.μ περίπου 

η) Κτήριο Ε΄ Εσωτερικοί χώροι 

θ) Ταράτσες κτηρίων Β,Γ,Δ. Εξωτερικοί χώροι κτηρίου Ε. Εξωτερικοί χώροι του Ιδρύματος, δρόμοι, αλάνες 
πλακόστρωτα Υαλοπίνακες μέσα - έξω των διαδρόμων. 

ι) Όλο το κτήριο της σπουδαστικής εστίας, εκτός των δωματίων δηλαδή τουαλέτες, κοινόχρηστοι χώροι, 
διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, ταράτσες ισόγειο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων , γραφεία 
Ισογείου κτηρίου Σπουδαστικής Εστίας, 4.000 m2 περίπου. 

ια) Εξωτερικοί χώροι: Όλοι οι περιβάλλοντες χώροι των κτηρίων 

 

Γ. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Θήβα. 

α) Όλοι οι χώροι στη Θήβα 800τ.μ. περίπου. 

β) Εξωτερικοί χώροι: όλοι οι περιβάλλοντες χώροι των κτηρίων. 

 

Δ. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα. 
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Ι) Κτήριο Α1 :1,324,23 m2 +150(διάδρομοι)=1.474,23 m2 

α) Όλοι οι χώροι ισογείου, 1ου ορόφου και των αιθουσών που στεγάζονται σε οίκημα του εξωτερικού 
προαυλίου χώρου και περιλαμβάνουν: 

i. Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας: 784 m2. 

ii. Δέκα επτά (17) χώροι Γραφείων: 273,21 m2 . 

iii. Εννέα (9) χώροι υγιεινής: 81,76 m2. 

iv.Χωλ (2)-Είσοδος( 1 )-Θυρωρείο( 1): 184, 94m2 

β) Διάδρομοι-Κλιμ/σια : 150 m2 (περίπου) 

ΙΙ) Κτήριο Γ : 260,28 m2+20 διάδρομοι)=280,28 m2 

(Χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ) 

α) Όλοι οι χώροι ισογείου, περιλαμβάνουν: 

i. Χώροι κυκλοφορίας -Εισόδου : 55,21 m2. 

ii. Χώροι Αμφιθεάτρου : 187,10 m2 . 

iii. Τέσσερεις (4) χώροι υγιεινής: 81,76 m2. 

iv.Χωλ (2)-Είσοδος (1)-θυρωρείο(1): 184,94m2 

β) Διάδρομοι -Κλιμ/σια : 20 m2 (περίπου) 

γ) Εξωτερικοί χώροι: Όλοι οι περιβάλλοντες χώροι των κτηρίων Διοίκησης και διδασκαλίας 

 

Ε. Κτιριακές Εγκαταστάσεις και περιβάλλοντες χώροι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι. 

α) Κτήριο Διοίκησης και διδασκαλίας, όλοι οι εσωτερικοί χώροι: 2.600 τ.μ. 

β) Εξωτερικοί χώροι: Όλοι οι περιβάλλοντες χώροι των κτηρίων Διοίκησης και διδασκαλίας και του Κτηρίου 
Σπουδαστικών δωματίων. 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

2.1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  

α. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα μία φορά την εβδομάδα.  

β. Ξεσκόνισμα γραφείων – επίπλων και πάσης φύσεως αντικειμένων που βρίσκονται στα γραφεία, μία 
φορά την εβδομάδα.  

β. Αφαίρεση του περιεχομένου των καλαθών αχρήστων, αλλαγή – τοποθέτηση καινούργιας σακούλας 
καθημερινά και πλύση του καλαθιού μία φορά το μήνα.  

γ. Ξαράχνιασμα κάθε δίμηνο.  

δ. Εσωτερικός καθαρισμός τζαμιών μία φορά το μήνα.  

 

2.2 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  

Ο καθαρισμός των τουαλετών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  
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- Κάθε πρωί με την έναρξη της βάρδιας θα καθαρίζονται όλα τα είδη υγιεινής με απορρυπαντικά 

βαθέως καθαρισμού (λεκάνες, νιπτήρες, ουρητήρες, κλπ.) ομοίως όλα τα μέρη από ανοξείδωτο 

χάλυβα.  

- Καθημερινά, τις βραδινές ώρες πριν τη λήξη της βάρδιας, θα γίνεται απολύμανση λεκανών και 

καθισμάτων τουαλέτας και έγχυση απολυμαντικού και διαλυτών προϊόντων αφαίρεσης 

ασβεστούχων υπολειμμάτων σε λεκάνες τουαλέτας και ουρητήρες, προκειμένου να παραταθεί η 

καθαριστική δράση.  

- Καθημερινά θα γίνεται πλύση των πλακιδίων του δαπέδου και των τοίχων με απορρυπαντικό και 

νερό. Τα πλακίδια τοίχου του προθαλάμου, όπου βρίσκονται οι νιπτήρες θα πλένονται μία φορά 

την εβδομάδα.  

- Καθαρισμός των καθρεπτών.  

- Καθημερινά αντικατάσταση ρολών χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, σαπουνιού όπου αυτό είναι 

απαραίτητο.  

- Αφαίρεση του περιεχομένου των καλαθιών αχρήστων, αλλαγή – τοποθέτηση καινούργιας 

σακούλας δύο φορές την ημέρα και πλύση του καλαθιού κάθε 15 ημέρες.  

- Καθαρισμός με απολυμαντικά προϊόντα των χειρολαβών και των πόμολων των πορτών, μία φορά 

κάθε εβδομάδα.  

 

2.3 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

Οι Αίθουσες Διδασκαλίας και τα Εργαστήρια θα καθαρίζονται μία φορά την εβδομάδα και ο καθαρισμός 
τους θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  

- Σκούπισμα και σφουγγάρισμα  

- Ξεσκόνισμα (εδράνων, θρανίων, πινάκων κλπ.)  

- Ξαράχνιασμα κάθε μήνα.  

- Αποκομιδή των απορριμμάτων από τα καλάθια, αλλαγή – τοποθέτηση καινούργιας σακούλας και 

πλύση των κάδων όταν απαιτείται, καθώς και αφαίρεση τσιχλών και άλλων δύσκολων λεκέδων 

όπου απαιτείται.  

- Δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα δέκα ημέρες πριν την έναρξη των εξαμήνων, θα 

καθαρίζονται σχολαστικά τα θρανία και τα καθίσματα των αιθουσών διδασκαλίας, για να 

απομακρύνονται αυτοκόλλητα, μελάνι και ότι άλλο υπάρχει πάνω σε αυτά.  
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2.4 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  

Οι χώροι των Βιβλιοθηκών θα καθαρίζονται μία φορά την εβδομάδα και ο καθαρισμός τους θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  

- Σκούπισμα και σφουγγάρισμα.  

- Ξεσκόνισμα γραφείων – επίπλων - αναγνωστηρίου και πάσης φύσεως αντικειμένων που 

βρίσκονται στα γραφεία.  

- Αφαίρεση του περιεχομένου των καλαθιών αχρήστων, αλλαγή – τοποθέτηση καινούργιας 

σακούλας καθημερινά και πλύση του καλαθιού όταν απαιτείται.  

- Ξεσκόνισμα των βιβλιοστασίων δύο φορές το χρόνο.  

- Ξαράχνιασμα κάθε μήνα.  

 

2.5 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ  

Τα αμφιθέατρα θα καθαρίζονται κάθε 15 ημέρες και ο καθαρισμός τους θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής:  

- Σκούπισμα και σφουγγάρισμα  

- Ξεσκόνισμα (εδράνων, θρανίων, πινάκων κλπ.)  

- Ξαράχνιασμα κάθε μήνα  

- Αποκομιδή των απορριμμάτων από τα καλάθια, αλλαγή – τοποθέτηση καινούργιας σακούλας και 

πλύση των κάδων όταν απαιτείται, καθώς και αφαίρεση τσιχλών και άλλων δύσκολων λεκέδων 

όπου απαιτείται.  

- Δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα δέκα ημέρες πριν την έναρξη των εξαμήνων, θα 

καθαρίζονται σχολαστικά τα θρανία και τα καθίσματα των αμφιθεάτρων, για να απομακρύνονται 

αυτοκόλλητα, μελάνι και ότι άλλο υπάρχει πάνω σε αυτά.  

 

2.6 ΠΟΡΤΕΣ  

- Οι πόρτες εσωτερικά του κτιρίου (γραφείων, αιθουσών διδασκαλίας κ.α.) θα καθαρίζονται 2 

φορές το χρόνο κάνοντας χρήση καθαριστικών προϊόντων ανάλογα με το υλικό κατασκευής της 

πόρτας.  

- Οι πόρτες των τουαλετών θα καθαρίζονται μία (1) φορά το μήνα λόγω της ιδιαιτερότητας των 

χώρων και θα γίνεται χρήση κατάλληλων απολυμαντικών ουσιών.  

- Οι εξωτερικές πόρτες των κτιρίων θα καθαρίζονται 2 φορές το χρόνο.  
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2.7 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ  

Δύο φορές ετησίως, το Μάρτιο και τον Αύγουστο. Περιλαμβάνεται αμφίπλευρος (εσωτερικός και 
εξωτερικός) καθαρισμός υαλοπινάκων, ράγες, πλαίσια αλουμινίου.  

 

2.8 ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

Δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα κάθε Ιούνιο και άλλη μία φορά καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, θα 
καθαρίζονται οι υπόγειοι χώροι των κτιρίων. Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει σκούπισμα και απομάκρυνση 
των απορριμμάτων, ξαράχνιασμα και αν είναι απαραίτητο θα γίνεται πλύσιμο με λάστιχο. 

Οι σκάλες που οδηγούν στα υπόγεια θα καθαρίζονται (σκούπισμα – σφουγγάρισμα – ξαράχνιασμα) μία 
φορά το μήνα.  

 

2.9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ  

- Πεζοδρόμια (εξωτερικά) των κτιριακών εγκαταστάσεων: σκούπισμα και αποκομιδή των 

σκουπιδιών μία φορά την εβδομάδα και πλύσιμο με λάστιχο μία φορά το μήνα.  

 

2.10 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΑΛΕΣ  

Α. Ο καθαρισμός διαδρόμων – σκαλών πραγματοποιείται καθημερινά και περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

- Σκούπισμα – σφουγγάρισμα – αφαίρεση τσιχλών.  

- Αφαίρεση του περιεχομένου των καλαθιών αχρήστων, αλλαγή – τοποθέτηση καινούργιας 

σακούλας και πλύση των καλαθιών όταν απαιτείται, καθώς και αποκομιδή των απορριμμάτων.  

- Καθαρισμός κουπαστής.  

Στους χώρους όπου κινείται μεγάλος αριθμός φοιτητών και διδασκόντων, θα γίνεται αποκομιδή των 
απορριμμάτων δύο φορές την ημέρα, πρωί και απόγευμα, τουλάχιστον.  

Β. Στους εσωτερικούς τοίχους των κτιρίων θα γίνεται έλεγχος και τοπικός καθαρισμός (αφαίρεση 
πατημασιών κλπ.) μία φορά το μήνα.  

Γ. Αφαίρεση αφισών και εντύπων από τους τοίχους εσωτερικά των κτιρίων μία φορά το χρόνο και 
συγκεκριμένα κάθε Ιούλιο.  

 

2.11 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα και καθαρισμός υαλοπινάκων μία φορά το μήνα.  

 

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΓΕΝΙΚΑ  

1. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και τα απαιτούμενα προϊόντα 

καθαρισμού και απολύμανσης φιλικά προς το περιβάλλον.  

2. Τα αναγκαία μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές στις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των χώρων των κτιρίων.  
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3. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη 

λειτουργίας, όσο και από άποψη εμφάνισης.  

4. Με αποκλειστική ευθύνη του εργολήπτη, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και 

πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για 

τη λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. 

Καθώς επίσης πρέπει να υπάρχει συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισμού και 

απολύμανσης από τον εργολήπτη για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.  

5. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση μηχανημάτων – συσκευών και 

στις εργασίες καθαρισμού χώρων δημοσίων κτιρίων.  

 

Απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμός:  

- Τρόλεϊ καθαριστριών  

- Μηχανές απορρόφησης σκόνης (ηλεκτρική σκούπα) με φίλτρα υψηλής αποτελεσματικότητας  

- Μηχανές απορρόφησης υγρών  

- Μηχανές πλυσίματος – γυαλίσματος  

- Σκάλες φορητές  

- Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος (μπλε και κόκκινους) διπλού 

συστήματος. Θα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος για 

αίθουσες διδασκαλίας – γραφεία – κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικοί για WC.  

- Επίσης θα χρησιμοποιούνται σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία – κοινόχρηστους χώρους 

και διαφορετικές για WC.  

- Υφασμάτινες μάκτρες (dust mop), όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα, με 

υποχρέωση να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα καθαρές.  

- Ξεσκονόπανα (υφασμάτινα ή wetex) διαφορετικού χρώματος για έπιπλα γραφείου – πόρτες 

γραφείων.  

- Λάστιχα  

- Μπαλαντέζες  

- Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου αλλού χρειάζεται.  

- Πινακίδες προειδοποίησης «ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ!»  

- Κατάλληλος εξοπλισμός για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών υαλοπινάκων:  

1. Ανυψωτικά μηχανήματα κατάλληλου τύπου για το σύνολο των περιπτώσεων, όπου δεν 
υφίσταται άλλος εξίσου ασφαλής ή ασφαλέστερος τρόπος προσέγγισης και  
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2. Απαραίτητος εξοπλισμός ώστε να εξασφαλιστεί ο καθαρισμός των υαλοπινάκων σε ολόκληρη 
την επιφάνειά τους.  

- Τυχόν λοιπά απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμός για την ορθή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης.  

 

4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  

- Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής.  

- Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων ρύπων.  

- Απολυμαντικά επιφανειών.  

- Ειδικά υλικά καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

- Υγρό καθαριστικό τζαμιών – καθρεπτών.  

- Γυαλιστικό μεταλλικών και ανοξείδωτων επιφανειών.  

- Αυτογυάλιστη παρκετίνη, αντιολισθητική για δάπεδα.  

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

- Όλα τα ανωτέρω προϊόντα να είναι υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένα κατά ISO από 

αρμόδια Αρχή.  

- Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.  

- Τα απολυμαντικά προϊόντα ναι είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και να 

έχουν CE mark επισήμανση.  

- 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 τον εξοπλισμό των κτιρίων.  

 

Γ. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού 
στη συσκευασία και με τις οδηγίες σύνθεσης – διάλυσης της εταιρείας παραγωγής τους. 

Δ. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να συνοδεύονται από δοσομετρητή.  

Ε. Η διάλυση των παρασκευαζόμενων διαλυμάτων (προς χρήση) των προϊόντων καθαρισμού που θα 
κάνουν οι καθαριστές να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας παρασκευής των προϊόντων, ώστε το 
διάλυμα που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τόσο αβλαβές για τον άνθρωπο όσο και αποτελεσματικό.  

ΣΤ. Η Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας, έχει τη δυνατότητα εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι 
παραπάνω όροι ή τα αποτελέσματα μετρήσεως τοξικότητας των προϊόντων δεν είναι σε αποδεκτά 
επίπεδα, να ζητήσει την αντικατάσταση των προϊόντων.  
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5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

1. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει εγγράφως στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, κατάσταση των ατόμων του 

συνεργείου του και τις εργασίες που αυτά θα εκτελούν, όπως επίσης και για κάθε μεταβολή στην 

σύνθεση του συνεργείου ή των εργασιών, με τις οποίες είναι επιφορτισμένο κάθε άτομο. Επίσης 

προκειμένου να γίνεται ευχερέστερος ο έλεγχος από την επιτροπή παραλαβής των εργασιών 

καθαρισμού, ο ανάδοχος θα προσκομίζει κάθε Δευτέρα, υπογεγραμμένα δελτία για τις εργασίες που 

εκτελέστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και το ονοματεπώνυμο του προσωπικού που τις εκτέλεσε.  

2. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο εργολήπτης πρέπει να είναι υγιές και εκπαιδευμένο στη χρήση των 

μηχανημάτων – συσκευών, στις εργασίες καθαρισμού χώρων, να γνωρίζει τον τρόπο διάλυσης και 

χειρισμού των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, να γνωρίζει τα προστατευτικά μέτρα 

ασφαλείας και του ασφαλή χειρισμού του προστατευτικού εξοπλισμού. Η επάρκεια της ικανότητας 

του προσωπικού καθαριότητας θα ελέγχεται συνεχώς από την επιτροπή ελέγχου της σύμβασης.  

3. Η ενδυμασία του προσωπικού θα είναι ομοιόμορφη (στολή), ώστε η εμφάνιση να είναι άριστη. Η 

ενδυμασία να είναι καλής ποιότητας, το δε κόστος της θα βαραίνει αποκλειστικά τον εργολήπτη.  

4. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Αλλοδαπό προσωπικό εκτός 

ΕΕ, υποχρεούται να έχει άδεια παραμονής εργασίας και να ομιλεί επαρκώς τα ελληνικά.  

5. Το προσωπικό να είναι υγιές και να έχει βιβλιάριο Υγείας. Επιπροσθέτως να πιστοποιείται εγγράφως 

προς το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από το γιατρό εργασίας του αναδόχου, ότι το προσωπικό έχει ελεγχθεί 

ιατρικά και διαθέτει ατομικό φάκελο υγείας.  

6. Το προσωπικό, το οποίο θα διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια απέναντι 

σε τρίτους και το προσωπικό, θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας επιτροπής και θα 

λαμβάνει από αυτή τις σχετικές οδηγίες, όταν χρειάζεται. Επίσης η επάρκεια της ικανότητας του 

προσωπικού καθαριότητας θα ελέγχεται συνεχώς από την επιτροπή ελέγχου της σύμβασης.  

 

6. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 

Καθαρισμός ή ξεσκόνισμα 
επιφανειών  

Η φυσική απομάκρυνση των ανόργανων και οργανικών 
ρύπων από όλες τις επιφάνειες του χώρου και του 
εξοπλισμού. Γίνεται με τη χρήση υγρών πανιών και 
απορρυπαντικών διαλυμάτων.  

Απομάκρυνση της σκόνης με υγρό πανί ή χρήση 
αντιστατικού απωθητικού σκόνης. Πέρασμα με υγρό πανί 
ή άλλο υλικό που αφήνει την επιφάνεια καθαρή και χωρίς 
στίγματα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες ουσίες 
καθαρισμού.  

Απολύμανση  
Η σωστή χρήση απολυμαντικών ουσιών κατά τη διάρκεια 
του καθαρισμού.  

Διατήρηση καθαριότητας  
Οι έλεγχοι και εργασίες που επαναλαμβάνονται, ώστε η 
καθαριότητα να διατηρείται στο απαιτούμενο επίπεδο.  

Σκούπισμα  Χρήση πανέτας ή μάκτρας για κάθε χώρο ή χρήση 
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ηλεκτρικής σκούπας με ειδικά φίλτρα για τη συλλογή 
διάσπαρτων σκουπιδιών, σκόνης, ακαθαρσιών, κλπ.  

Πλύσιμο  
Πλύσιμο με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό ώστε να 
καθαρίζονται και να απομακρύνονται οι λεκέδες  

Απομάκρυνση διάσπαρτων 
σκουπιδιών  

Συλλογή διάσπαρτων σκουπιδιών και αντικειμένων με 
σκούπισμα ή με τα χέρια με τη χρήση γαντιών και 
τοποθέτηση σε σακούλες, αποκομιδή και απομάκρυνση 
από το χώρο  

Πλύσιμο κάδων 
απορριμμάτων  

Καθαρισμός με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό.  

 

 

7. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δικά του έξοδα τα απαιτούμενα είδη ατομικής υγιεινής, ώστε να 
επαρκούν για τις ανάγκες των χώρων υγιεινής. Τα ελάχιστα είδη ατομικής υγιεινής που θα παρέχει 
μηνιαίως ο ανάδοχος είναι τα εξής: 

 

 Λαμία Ψαχνά Θήβα Άμφισσα Καρπενήσι 

Κρεμοσάπουνο 20 lt 32 lt 10 lt 10 lt 10 lt 

Χειροπετσέτες 
(φύλλα) 

20.000 30.000 5.000 5.000 5.000 

Χαρτί υγείας 
(ρολλά) 

400 600 100 100 100 

 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
13. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας όλες 

τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με την απόφαση Διακήρυξης, την 

προσφορά του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να 

αποζημιώσει κατά νόμο τον Εργοδότη.  

14.  Καθ` όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά 

με την εκτέλεση του Έργου.  

15. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία εκτελείται σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της.  

16. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 

συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει:  

a. Ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες 

τους και  

b. Την άμεση αντικατάσταση όσων συνεργατών απεχώρησαν, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 

προσόντων, κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
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ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες 

πριν από την αντικατάσταση.  

17. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

18. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 

Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, 

για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και 

αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης.  

19. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

20. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Αναδόχου ή τρίτων.  

21. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.  

22. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

23. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νομίμου 

εκπροσώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στο 

ΜΕΡΟΣ Α, ενότητα Α.2. Παρ. αδικημάτων, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, η δε σύμβαση λύεται από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  

24. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 

Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει 

τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. 

κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.  

25. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 

Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα κάθε ενότητας της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ……. 

 

A/A 

Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας των 

κτιριακών εγκαταστάσεων 

και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

(σε ευρώ) 

 

 

 

ΦΠΑ 

(σε ευρώ) 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(σε ευρώ) 

1 Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ: στην Λαμία  

  

2 Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: στα Ψαχνά  

  

3 Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:  στη Θήβα  

  

4 

Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: στην 

Άμφισσα 

 

  

5 

Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: στο 

Καρπενήσι 
 

  

 

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης. 

Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά, δηλώνω : 

1.  Η προσφερόμενη οικονομική προσφορά έχει υπολογισθεί στα πλαίσια της ισχύουσας 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και  μου ισχύει για 625 ημέρες από την επομένη της 

ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Προσκομίσαμε σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς (ηλεκτρονικό αρχείο) και 

εξειδικεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013, όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 68 του 

ν. 3863/2010 (Α’ 115):  

«Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του 
δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει 
απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και 
φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης 
(εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:  

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.  

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
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δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 
των εργαζομένων.  

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

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

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή 
αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. 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.  

επισυνάπτουμε στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν 
υπάγονται οι εργαζόμενοι».  

Οι πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές για τους σχετικούς 
υπολογισμούς, αφορούν εργαζόμενους άνω των 25 ετών με 6 - 9 έτη προϋπηρεσία. 

Αναλύουμε όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού τους, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 68 

του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, (αναγράφεται αναλυτικά 

κόστος δαπάνης του διαγωνιζόμενου σε αποδοχές προσωπικού για τις βάρδιες που ζητούνται στην 

παρούσα Διακήρυξη) και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειμένου 

της παρούσας όπως, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων καθώς και όλες 

τις δαπάνες για φόρους, εργοδοτικές εισφορές, τέλη, κρατήσεις και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν 

βαρύνεται ο Ανάδοχος. Όπως επίσης και το διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών τους, των 

αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους.  

 
3. Στην παρούσα προσφορά , υπολογίσθηκε , ως εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, ι τουλάχιστον με 1% (ένα τοις εκατό), του 
προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο υποψήφιος ανάδοχος 
 

4. Το κόστος των αναλωσίμων υλικών των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας δεν υπολείπεται 
κάτω του 5% του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . 

 

  

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙΙ  

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 

Αριθ. …….. Λαμία   

Ευρώ (€) 

 ΠΡΟΣ: το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού  

Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας 

3
ο
 Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των  

 
 1
  ευρώ υπέρ της Εταιρείας   

2
, οδός   , αριθμός    (ή σε περίπτωση 

Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)    ,(2)  , κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και 

ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της   
3
 δια την παροχή 

υπηρεσιών…………………….
4
 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.    Διακήρυξη. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό, απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της. 

Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α
) και ισχύει αποκλειστικά, μέχρι την 

   , μετά την πάροδο
 
των οποίων και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε 

νομίμως με Δικαστικό Επιμελητή, δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε 

υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 

ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη).  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

1: Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.  

2: Αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου (γραφείου/εταιρείας) ή σύμπραξης ή 

κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής. 

3: Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης των προσφορών. 

4: Αναγράφεται ο τίτλος της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙV  

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

Αριθ. …….. Λαμία   

Ευρώ (€) 

  

ΠΡΟΣ: το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού  

Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας 

3
ο
 Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία  

 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 

παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του/της 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…
6
  

μέχρι του ποσού……………………………………………………………………………………………Ευρώ
7
.  

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε 

απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση…………………….
8
. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την 

επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας 

και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού 

της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας, ανεξάρτητα από 

τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της 

απαίτησής σας. 

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Με τιμή 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

6: Αναγράφεται το όνομα του Αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας η ονομασία 

όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και 

αφορά το σύνολο της σύμβασης.  

7: Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

8:Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης προμήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  V 

  

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

«Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την «Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

και του Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Λαμία, στα Ψαχνά, 

στη Θήβα, στην Άμφισσα και στο Καρπενήσι». 

». 

Στη Λαμία σήμερα την  ……………………………………….… μεταξύ: 

Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ», το οποίο εδρεύει στη Λαμία  (3
ο
 Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία), 

ΑΦΜ 997502348, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον   

και αφ ετέρου δε του …………... με Α.Φ.Μ. …………..της Δ.Ο.Υ. ……….   κάτοικο ……………..., οδός 

……………………………………….., με Α.Δ.Τ. ……………..…. Α.Τ. …………….… 

 

 

Την ………………2017  ημέρα …………………. και ώρα …………… διενεργήθηκε στην Λαμία, κατόπιν 

νόμιμης και σύννομα δημοσιευμένης διακήρυξης και ενώπιον αρμόδιας επιτροπής Διαγωνισμών, 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές σε Ευρώ για την Ανάδειξη 

Αναδόχου που θα αναλάβει την «Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του 

Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη Θήβα, 

στην Άμφισσα και στο Καρπενήσι». 

Κριτήριο για την κατακύρωση της ανωτέρω προμήθειας και την τελική επιλογή του προσφέροντα ήταν η 

χαμηλότερη τιμή.  

Στο διαγωνισμό αυτό, πήρε μέρος μεταξύ των άλλων και η πιο πάνω αναφερόμενη εταιρεία με την 

επωνυμία ".............………", …………………………….., στην οποία στη συνέχεια και ύστερα από 

εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού προς την Συνέλευση και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 

………………… σχετική απόφαση αυτής, της κατακυρώθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός  για ……. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το πρώτο συμβαλλόμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» (καλούμενο στο εξής «Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας») αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο   

……………………….. (καλούμενο στο εξής «Προμηθευτής» ή «Ανάδοχος») και αυτός αναλαμβάνει την 

προμήθεια πετρελαίου που του κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή ως εξής: 
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Άρθρο 1
ο
: Αντικείμενο – Ισχύς Σύμβασης.  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «Καθαριότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και 

του Περιβάλλοντα Χώρου του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη 

Θήβα, στην Άμφισσα και στο Καρπενήσι».  Για………………………………..  

 

 

Άρθρο 3
ο
 : Ενότητες – Τιμή.  

 

A/A 

Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας των 

κτιριακών εγκαταστάσεων 

και του Περιβάλλοντα 

Χώρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

(σε ευρώ) 

 

 

 

ΦΠΑ 

(σε ευρώ) 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

(σε ευρώ) 

1 Α΄ΕΝΟΤΗΤΑ: στην Λαμία  

  

2 Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: στα Ψαχνά  

  

3 Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:  στη Θήβα  

  

4 

Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: στην 

Άμφισσα 

 

  

5 

Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: στο 

Καρπενήσι 
 

  

 

 

 

 

 

 

.  
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Άρθρο 4
ο
: Τρόπος – Χρόνος Πληρωμής. 

1 Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Κ.Α.Ε. 0845
α
  για τα έτη 2017-2018 

2 Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.  

3 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά 

Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

4 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του 

Έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  

5.Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Ανάδοχος 

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε 

πληρωμή δε θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών 

στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση 

των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.  

6.Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν  

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, 

δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω 

αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 

 

 

Άρθρο 5
ο
 : Κρατήσεις. 

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Άρθρο 6
ο
: Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από τις αρμόδιες κατά τόπους επιτροπές 

παραλαβής υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις των κτιρίων του Τ.Ε.Ι.  
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Άρθρο 7
ο
.   Τροποποίηση της Σύμβασης. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί ως προς τη παράταση της , μπορεί σε άλλους όρους να 

τροποποιηθεί όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση 

των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους 

δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

 

Άρθρο 8
ο
 : Εγγυήσεις. 

Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε την ακόλουθη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.   

 

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

1    

 

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί ύστερα από την πλήρη και κανονική 

εκτέλεση των όρων της Σύμβασης αυτής με την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 

υπηρεσιών  , καθώς και την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  

Ακόμη η παραπάνω εγγύηση θα μπορεί να καταπέσει υπέρ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με μονομερή 

δήλωση αυτού προς την εκδότρια Τράπεζα και χωρίς δικαστική διάγνωση, σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ι., 

κατά την απόλυτη κρίση της Διοικήσεώς του κρίνει ότι η Σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή 

σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί.  

 

Άρθρο 9
ο
: Κυρώσεις.  

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις 

του Ν.4412/2016 και θα επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις 

ή ρήτρες. Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται, θα στηρίζονται πάντα σε αιτιολογημένες αναφορές των 

αρμόδιων οργάνων που είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και την καλή τήρηση των όρων αυτής της 

Σύμβασης, όπου θα αιτιολογούν και θα τεκμηριώνουν τις παραβάσεις του προμηθευτή. 

 

Άρθρο 10
ο
:Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών. 

1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και ο Προμηθευτής καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια της Έδρας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 
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Άρθρο 11
ο
. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις. 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.  

Κατ’ εξαίρεση, ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε 

Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

 

Άρθρο 12
ο 

: Λοιποί Όροι.
 

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των 

οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

2. Ο Προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την 

ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά 

τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

3. Τέλος, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση, ότι αποδέχονται όλους τους 

παραπάνω όρους και συμφωνούν ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

4 . ………… Οι σύμφωνα με την Ενότητα κατακύρωσης επί μέρους  γενικοί και ειδικοί όροι όπως 

αναφέρονται στη διακήρυξη………………………………. 

 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και 

αφού αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο κατατέθηκαν στο Τ.Ε.Ι. 

Στερεάς Ελλάδας και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

 

 

Για τον Προμηθευτή                                                                      Για το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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