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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL522

Τηλέφωνο 2313319141

Φαξ 2313319135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ek.Papadopoulou@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εξής: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι  ο Νόμος 4412/2016. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση:www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  την  ανοικτή  διαδικασία  του  άρθρου  27  του  Ν.  4412/2016  και  θα
διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης   www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 0875 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2020 του Φορέα 721. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

(α) Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για
τον καθημερινό γενικό καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι
κεντρικές  υπηρεσίες  της  Π.Κ.Μ.,  οι  υπηρεσίες  της  Μ.Ε.Θ.  και  οι  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  του
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Ν.Θεσσαλονίκης,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζονται  οι  όροι  υγιεινής  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  των
υπηρεσιών . 

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 90910000-9. 

Γίνονται  δεκτές  οι  προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας
διακήρυξης και για το σύνολο των απαιτούμενων από τον ανάδοχο εργασιών/υπηρεσιών, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
όσες προσφορές υποβληθούν για μέρος των ζητούμενων εργασιών/υπηρεσιών, καθώς και εναλλακτικές
προσφορές.

Προσφορές  που  είναι  αόριστες  και  ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου. 

Όι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα , κατόπιν συνεννόησης με τις κεντρικές υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. ,
τις υπηρεσίες Μ.Ε.Θ. και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Ν.Θεσσαλονίκης, να επισκεφτούν τα αντίστοιχα
κτίρια στα οποία θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους και να προχωρήσουν σε αυτοψία, σε ημέρα και ώρα
που θα τους υποδειχθεί  από την υπηρεσία,  το αργότερο έως πέντε  (5)  ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

(β)  Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  843.200,00  ευρώ  με  Φ.Π.Α.  24%
(680.000,00ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
(γ) Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από 1η/11/2020 έως 31/12/2022.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι  της παρούσας
διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  από οικονομική  άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1.του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2.του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
(Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016). 

3.του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)

4.του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

5.του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

6.της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

7.του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

8.του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
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9.του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

10.του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

11.του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-06-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς
διατάξεις ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (με το Ν.4144/2013 και
με το Ν.4488/2017)

12.του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

13.του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

14.του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

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

16.του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

17.του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

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

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

20.της  αριθ.Γ.Π.Κ.Μ/οικ.2482/09-09-2019  (Αρ.ΦΕΚ  708/ΥΟΔΔ/09-09-2019)  Απόφασης   Περιφερειάρχη
Π.Κ.Μ.  “Ορισμός  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους  Θεματικούς
Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας”,

21.της  αριθ.  οικ.  570607(7712)/16-09-2019  (Αρ.ΦΕΚ.  3475/Τ.Β'/16-09-2019)  Απόφασης  Περιφερειάρχη
Π.Κ.Μ.  “Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες,  στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”,

22. της  αριθμ.1861/30-07-2019  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Π.Κ.Μ.  περί  συγκρότησης  της
τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Γενικής Δ/νσης Προγραμματισμού και
Υποδομών και των Αυτοτελών Δ/νσεων, Γραφείων και Τμημάτων (ΑΔΑ:ΨΠΞΦ7ΛΛ-ΨΑΗ) 

23. του   με  αριθ.  809459(18270)/15-05-2020  Πρωτογενούς  Αιτήματος  του  Τμήματος  Προμηθειών  της
Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 20REQ006712911 2020-05-15)

24. της με αριθ. 248422(6154)/21-05-2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 2142 του Τμήματος
Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης,  με  ΑΔΑ:  ΏΣ1Π7ΛΛ-8ΙΑ  και  ΑΔΑΜ:
20REQ006480578,  (καταχωρήθηκε  με  α/α  2046  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  του
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης )
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25.της  αριθμ.  202/11-11-2019  απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.  περί  ''Ψήφισης
προϋπολογισμού  και  ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,
οικονομικού έτους 2020''.

26. της αριθμ. 574/26-05-2020 Απόφασης (ΑΔΑ: 65ΤΙ7ΛΛ-4ΤΦ) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που
αφορά στην έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.

27.των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα
15:00μ.μ. Ελλάδος 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr ,  την 10η Ιουλίου 2020 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 02/06/2020

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 9 2 9 4 9 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε   στο διαδίκτυο,  στην ιστοσελίδα της  αναθέτουσας  αρχής,  στη διεύθυνση
(URL):   www.pkm.gov.gr  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ.
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

(α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  Ν.4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους 

(β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

(γ)  λαμβάνουν  τα κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν  την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΌΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΙ ΌΡΌΙ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης   είναι τα ακόλουθα:

 η  προκήρυξη  της  Σύμβασης,  όπως  αυτή  έχει  δημοσιευτεί  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 

 το  παρόν  τεύχος  της  διακήρυξης  με  τα  Παραρτήματα  της  διακήρυξης  που  αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (Παράρτημα IV της παρούσας)

 οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της .

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  μόνο ηλεκτρονικά,   το αργότερο δέκα (10)
ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών στο δικτυακό τόπο του  διαγωνισμού
μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και  απαντώνται  αντίστοιχα
ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας Διαδικτυακής πύλης. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και  κωδικό
πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

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

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984
(Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης  ή του
Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές  επιστολές εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης  αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η)  τα
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  θ)  την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει  το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Υποδείγματα  Εγγυητικών Επιστολών παρέχονται στο  Παράρτημα V της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους. [Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας ως προς τη διαπίστωση εγκυρότητας των εγγυητικών
επιστολών ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής οφείλει να αναγράφει  τα πλήρη στοιχεία του συγκεκριμένου
φορέα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής, όπως ταχυδρομική δ/νση (υποκαταστήματος),  τηλέφωνο, φαξ και
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)].
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα:

(α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, στη περίπτωση κατά την οποία θα ανακηρυχθεί ως ανάδοχος
ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, να ζητήσει από αυτήν να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, στο
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής  μορφής είναι  αναγκαία για την ικανοποιητική  εκτέλεση της
σύμβασης, και η ένωση/κοινοπραξία υποχρεούται να το πράξει.

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς  (προσφέροντες),   εγγύηση (εγγυητική επιστολή)  συμμετοχής,
ποσού ίσου με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 13.600,00 ευρώ (άρθρο
72 του Ν. 4412/2016). Το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό της εγγύησης συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται
είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυήσεων συμμετοχής.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει  στις  περιπτώσεις  που  ο  προσφέρων:  (i)  αποσύρει  την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, (ii) παρέχει ψευδή στοιχεία/πληροφορίες που αναφέρονται
στις παραγράφους   2.2.3 έως 2.2.8, (iii) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά,  (iv) δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)  οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
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σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους : 

(α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

(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 (ΦΕΚ 48/Α/3-03-2000),

(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 (ΦΕΚ 166/Α/5-08-2008),

(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  (ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (I.K.E.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-
στον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση. 
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική
νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

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

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του  οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
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(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  εάν  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την  επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω ι την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  δημοσίων έργων και  καταλαμβάνει  τη συγκεκριμένη  διαδικασία.  Ώς σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα  νοούνται  επίσης  και  η  παράλειψη  των  αναφερόμενων  περιπτώσεων  στο  άρθρο  68  του
Ν.3863/2010 (ιδιαίτερα των λόγων που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68,

Ειδικά  για  τις  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών καθαρισμού   ως  σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα
νοούνται,  ιδίως,  οι  λόγοι  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  γ  της  παρ.  2  του  άρθρου  68  του  ν.
3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4414/2013 και  Ν.4488/2017).

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

2.2.3.4. Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.5 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1, 2.2.3.2.γ) και 2.2.3.3  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με
τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή
ανάθεσης  παραχώρησης δεν μπορεί  να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6  Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.

2.2.3.7  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
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Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.  Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους,
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη
του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο,  εφόσον,  κατά την κείμενη νομοθεσία,  απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΕΕΕΣ.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (ή εφόσον πρόκειται για ένωση/κοινοπραξία ένα τουλάχιστον
μέλος  αυτής)  απαιτείται  να  διαθέτουν  γενικό  ετήσιο  κύκλο  εργασιών των  τριών  (3)  τελευταίων
διαχειριστικών  χρήσεων  (2016,2017,2018)  μεγαλύτερο  από  το 100%  του  προϋπολογισμού  της  υπό
ανάθεση παροχής υπηρεσιών (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ως ακολούθως:

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

2. έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
3. έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών  χρήσεων,  τότε  ο  μέσος  όρος  του  κύκλου  εργασιών  για  όσες  διαχειριστικές  χρήσεις
δραστηριοποιείται,  θα πρέπει να είναι  μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας
σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

Σε  περίπτωση  ένωσης/κοινοπραξίας  η  παραπάνω  απαιτούμενη   οικονομική  και  χρηματοοικονομική
επάρκεια  μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, επίσης,  να διαθέτουν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης από
την άσκηση του επαγγέλματός τους, ποσού 1.000.000,00 ευρώ, που να είναι  σε ισχύ την καταληκτική
ημερομηνία  κατάθεσης των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΕΕΕΣ.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

2.2.6.1 Σχετικά με την απαιτούμενη τεχνική και  επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  (ή εφόσον πρόκειται για ένωση/κοινοπραξία ένα τουλάχιστον
μέλος αυτής) πρέπει να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) ανάλογο έργο εντός των τελευταίων τριών
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(3) ετών,  ήτοι από 01/01/2017  έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του παρόντος
διαγωνισμού.  Ώς ανάλογο έργο νοείται αυτό που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω όρους: 

(α)  το  αντικείμενό  του  αναφέρεται  στη  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας  σε  κτήριο  ή  κτηριακό
συγκρότημα γραφείων με εμβαδόν μεγαλύτερο από 10.000m2 και με σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης
των έξι (6) μηνών. Το παραπάνω εμβαδόν δύναται να προκύπτει και από περισσότερα του ενός κτίρια ή
κτηριακά συγκροτήματα γραφείων  στο πλαίσιο όμως μιας διακριτής σύμβασης, διάρκειας τουλάχιστον έξι
μηνών, με έναν ανάδοχο,  κ α ι 

(β)  έχει  υλοποιηθεί  εντός  των τελευταίων τριών  (3)  ετών (ήτοι  από 01/01/2017 έως  την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του παρόντος διαγωνισμού). Ώς ημερομηνία υλοποίησης νοείται η
ημερομηνία που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή στη βεβαίωση παραλαβής του. 

2.2.6.2  Οι οικονομικοί  φορείς   οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστο αριθμό εκατό (150)  απασχολουμένων
υπαλλήλων,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  κατάθεσης  των  προσφορών,  όπως προκύπτει  από  τον
Πίνακα Προσωπικού της εταιρίας  (αρμοδίως εγκεκριμένο)

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΕΕΕΣ.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να   εφαρμόζουν μέτρα
για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την πλήρωση του παρόντος, απαιτεί -
ται η προσκόμιση πιστοποιητικών, που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, που να βεβαιώνουν
ότι οι οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας από διαπιστευ-
μένους φορείς (Πρβλ.   Παράγρ.   2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα, Β5)

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΕΕΕΣ.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών  τους με  αυτούς.  Στην περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα έχουν  στη  διάθεσή τους  τους
αναγκαίους  πόρους, με  την  προσκόμιση  της  σχετικής  δέσμευσης  των  φορέων  στην  ικανότητα  των
οποίων στηρίζονται. 

Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις ικανότητες άλλων φορέων,  όσον αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων μπορούν να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΕΕΕΣ.
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 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: (α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και (β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσας, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται  βάσει  του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες  του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7.

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυ-
ντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό 
να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτι-
κή απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προ-
σώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπρο-
σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ώς εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του κατά  το χρόνο υποβολής  της προσφοράς  ή  το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι  όροι και  προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο   2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 - 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
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Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου:

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή  του.  Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,  που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του. Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει
την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στους
οποίους  οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 

Ειδικά  για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται  από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις  κείμενες  διατάξεις,  ως κάθε  φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματι-
σμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
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παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4,  τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.  Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού  φορέα ότι  δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

Όι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι  δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης.

Επισημαίνεται  ότι,  τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,
εφόσον  έχουν  εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  τους,  εκτός  αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Α.  Δικαιολογητικά  πιστοποίησης  χρηματοοικονομικής  ικανότητας  και  συγκεκριμένα  ισολογισμούς  ή
αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών
(3)  προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2016,2017,2018),  για τις  οποίες
έχουν  δημοσιευτεί  ισολογισμοί. Για  στοιχεία  μετά  την  1η/1/2015,  η  σχετική  υποχρέωση  δημοσίευσης
αντικαθίσταται  με  υποχρέωση  δημοσίευσης  στο  διαδικτυακό  τόπο του  ΓΕΜΗ.  Στην  περίπτωση  που  ο
υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του συνολικού
κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων (2016,2017,2018) με αιτιολόγηση
της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης κλπ).

Εάν  η  επιχείρηση  του  υποψήφιου  λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηματική  δραστηριότητα  σχετικά  με  την
ζητούμενη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, για χρονικό
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών,  υποβάλλει τους ισολογισμούς,
εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό μαζί με υπεύθυνη
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δήλωση  περί  του  συνολικού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  για  όσες  διαχειριστικές  χρήσεις
δραστηριοποιείται.

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης από την
άσκηση  του  επαγγέλματός  τους,  ποσού  1.000.000,00  ευρώ,  που  να  είναι  σε  ισχύ  την  καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών και  το οποίο συνεχίζει  να ισχύει την καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:

1.(α) Συνοπτική περιγραφή των ανάλογων υπηρεσιών, που υλοποίησε ο υποψήφιος εντός της τελευταίας
τριετίας πριν από το έτος  διενέργειας του διαγωνισμού με συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα:

α/
α

Φορέας
Υλοποίησης

Αναθέτουσα
Αρχή /

Παραλήπτης

Τίτλος –
Αντικείμενο

Έργου

Διάρκεια
Εκτέλεσης

Έργου 
(από μμ/εε
έως μμ/εε)

Συνολική
Αξία (προ
ΦΠΑ σε €)

%
Συμμετοχής

σε
περίπτωση
ένωσης ή

κοινοπραξίας

Ημερομηνία υλοποίησης
του Έργου

(με βάση την ημ/νία που
αναφέρεται στο

πιστοποιητικό ή στη
βεβαίωση παραλαβής της

αντίστοιχης παροχής
υπηρεσιών)

Προσκομισθέν
Αποδεικτικό Στοιχείο

(είδος & ημ/νία
έκδοσης)

(β) Η παροχή των ανάλογων υπηρεσιών αποδεικνύεται εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας με πι-
στοποιητικά ή  βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή ή με τις σχετικές συμ -
βάσεις, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν με
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 

Βάσει του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης,
στην περίπτωση των εγγράφων που εκδόθηκαν από υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου τομέα γίνονται
αποδεκτά  τα  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  εγγράφων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  τους.
Ομοίως γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  καθώς  και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα. Ομοίως, υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

2.Επιπλέον  οι  οικονομικοί  φορείς   οφείλουν  να  προσκομίσουν  Πίνακα  Προσωπικού  (αρμοδίως
εγκεκριμένο)  της εταιρίας   με ελάχιστο αριθμό εκατό (150) απασχολουμένων υπαλλήλων ,  κατά την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών τους.

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα
εξής πιστοποιητικά ή ισοδύναμά τους σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016: 
(α) πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σύστημα διαχείρισης και ποιότητας και 
(β) πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για το σύστημα  ποιότητας-περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(γ) πιστοποιητικό ISO 18001:2007 για το σύστημα ποιότητας -διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει   να είναι  σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας  του διαγωνισμού  και  να
αφορούν το θεματικό πεδίο των υπηρεσιών καθαριότητας.  
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Σε αντίθετη περίπτωση ο διαγωνιζόμενος θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

Β.6. Για  την απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο  οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται,  κατά την κείμενη νομοθεσία,  να δηλώνει την εκπροσώπηση και  τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές
περιπτώσεις  τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά  έγγραφα νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως καταστατικά,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή
προκύπτει  από πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η  υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά έγγραφα,  και  εφόσον δεν προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,  μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει  να  προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού  φορέα,  όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η  θητεία  του/των ή/και  των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

Β.9.  Στην περίπτωση που οικονομικός  φορέας επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 και τις απαιτήσεις που ορίζονται
στο  Παράρτημα  I της  παρούσας  διακήρυξης,  για  το  σύνολο  των  περιγραφόμενων  υπηρεσιών
καθαριότητας  χωρίς να επιτρέπονται ή/και  να γίνονται δεκτές  εναλλακτικές προσφορές ή/και προσφορές
που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με  τα  αναφερόμενα  στο  ν.4412/2016  ,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.
56902/215 «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

(α)  να διαθέτουν    εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της
Υ.Α.  56902/215    “  Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων   (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017)  ,    και 

(β)  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή  πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιο-
λογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσί-
ων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδα-
φίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών.
2.4.2.2. 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 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

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

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής/Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Ως υποφάκελος νοείται κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.
4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες οι σχετικές  με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Στην περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν αποτυπώνονται στο σύνολό
τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  οι  οικονομικοί  φορείς  πρέπει  να  υποβάλουν
συμπληρωμένα κατάλληλα και  ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία
έχουν αναρτηθεί από την αναθέτουσα αρχή στο περιβάλλον του συστημικού διαγωνισμού.

2.4.2.5. Ο χρήστης -  οικονομικός  φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω προαναφερθέντες   (υπο)φακέλους
μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον
ίδιο,  φέρουν  ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή  σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν
έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με
χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο
πρόσφορο  τρόπο,  εφόσον  στη  χώρα  προέλευσής  τους  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  χρήση  προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται  ότι  στην χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται  η  χρήση   προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  ή  ότι  στην  χώρα  προέλευσης  δεν  είναι
υποχρεωτική  η χρήση προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  για  την συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις  του Ν. 4250/2014 (Α’ 94),  είτε και σε απλή φωτοτυπία,  εφόσον
συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και  όσα προβλέπεται  από το ν.  4250/2014 ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

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 ΙV)

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Όι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.(Άρθρο 93 ν 4412/2016).

Επισημαίνονται  τα ακόλουθα προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες  κατά τη συμπλήρωση του
ΕΕΕΣ  που  επισύρουν  τον  αποκλεισμό  του  εκάστοτε  οικονομικού  φορέα  από  τη  συνέχιση  της
διαγωνιστικής διαδικασίας:

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και
υποβάλλει  ένα  (1)  ΕΕΕΣ.  Εφόσον  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  οντοτήτων  ή/και  συμμετέχει  με
υπεργολάβο/ους οφείλει να τηρήσει τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.4.3 της παρούσας.

β. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων,
κοινοπραξιών,  συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται,  για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα,
χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.

Σελίδα 24





“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ

Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

2.4.3.2  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις  προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Η τεχνική προσφορά
περιλαμβάνει  επίσης  και  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 Α) Τρόπος υποβολής : 

Η  τεχνική  προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  στον  υποφάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά».

Η  τεχνική  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 υποψήφιο. 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
υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  υποψήφιος  επισυνάπτει  στην τεχνική  του  προσφορά
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Β) Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: 

H τεχνική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία του Παραρτήματος Ι της πα-
ρούσας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα περιλαμβάνονται σε αυτήν, θα υπογράφονται ψη-
φιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιλαμβάνει,
επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) Έγγραφη δήλωση ότι αποδέχεται  όλους τους όρους της διακήρυξης και ότι  η προσφορά του πληροί
πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
(β) Τεχνική έκθεση, αναλυτική και σαφή,  για τη παροχή της  συγκεκριμένης υπηρεσίας, ανά κτίριο, με επι-
σήμανση των τυχόν προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επιλύσεώς τους. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει
αναλυτική και σαφής αναφορά του τρόπου με τον οποίο θα πλυθούν οι εξωτερικές περσίδες και τα εξωτε-
ρικά οριζόντια δοκάρια που καλύπτουν την πρόσοψη του κτιρίου της 26ης  Οκτωβρίου 64, όπως ρητά ανα-
φέρεται και στο Παράρτημα I, παρ. 3 και ειδικότερα στις περιοδικές εργασίες καθαρισμού μία (1) φορά το
χρόνο. Επίσης θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των ατόμων που θα πα-
ρέχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες, ήτοι του εργατικού δυναμικού και του συντονιστή αυτού.
(γ) Τον αριθμό των ατόμων που θα παρέχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες, το συντονιστή τους συνοδευόμενο
με το βιογραφικό του σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα (α) του  Παραρτήματος ΙΙ), τις ώρες απα-
σχόλησής τους,  την κατανομή τους ανά όροφο καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
(δ) Έκθεση Μεθοδολογίας στην οποία ο διαγωνιζόμενος παρουσιάζει την μεθοδολογία με την οποία θα
παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, ανά κτίριο,  η οποία περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα με κατάτμηση
σε επιμέρους δραστηριότητες,  το χρονοδιάγραμμα με τη χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων,  τον
τρόπο αξιοποίησης του δυναμικού και του εξοπλισμού. 
(ε) Κατάλογο των Τεχνικών Μέσων που θα χρησιμοποιήσει ο διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση της υπηρε-
σίας (σύμφωνα με το υπόδειγμα (β) του Παραρτήματος ΙΙ).
(στ) Δήλωση ότι τα υλικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καταχωρημένα στο Γενικό Χη-
μείο του Κράτους και θα φέρουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την κείμενη νομο-
θεσία.
(ζ) Κατάθεση στην Αναθέτουσα Αρχή -το αργότερο με την υπογραφή της σύμβασης- αντιγράφου του θεω-
ρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.Ε.Π.Ε.) προγράμματος εργασίας των
απασχολουμένων του και δέσμευση ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα προσκομίζει το εκάστοτε κάθε
φορά ισχύον.
(η) Με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του μήνα, προσκόμιση αντιγράφου της Αναλυτικής
Περιοδικής  Δήλωσης  (Α.Π.Δ.)  του  Ι.Κ.Α.  του  προηγούμενου  μήνα,  που  αφορά τους  απασχολούμενους
υπαλλήλους στην παρούσα σύμβαση καθαρισμού.

Γ)     Προσκόμιση-Διευκρινίσεις:   
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Τα ανωτέρω στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  τεχνικής  προσφοράς  του  υποψηφίου υποβάλλονται  από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.5 της
παρούσας. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο σημαίνονται  από αυτόν με χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα
στοιχεία  αυτά  αφορούν,  ιδίως,  τα  τεχνικά  ή  εμπορικά  απόρρητα  και  τις  εμπιστευτικές  πτυχές  των
προσφορών.

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  με  την  ένδειξη
«Δικαιολογητικά συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (π.χ. πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς).

Σε  περίπτωση  όπου  τα  στοιχεία  αυτά  δεν  προσκομισθούν  παντελώς  εντός  της  προαναφερόμενης
προθεσμίας  των  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών,  η  ηλεκτρονική  προσφορά  του  υποψηφίου  δεν
αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Στην  περίπτωση  όπου  προσκομισθούν  μεν  στοιχεία  από  τον  συμμετέχοντα,  αλλά  διαπιστωθεί  ότι
ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν
προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τα προσκομίσει, ο οποίος με
τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί. 

Σημειώνεται ότι η αναγραφή τιμής ή οιουδήποτε στοιχείου παραπέμπει στην Οικονομική Προσφορά στον
φάκελο της τεχνικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς του υποψήφιου.

Προσφορά  που  δεν  καλύπτει  πλήρως  απαράβατους  όρους  της  διακήρυξης  απορρίπτεται.  Ομοίως
απορρίπτεται  και  προσφορά  που  παρουσιάζει  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής)  και  σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης.

Ο  υποφάκελος  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνει  την  οικονομική  προσφορά  των
οικονομικών φορέων  που συμμετέχουν στο διαγωνισμό η οποία, επί ποινή απορρίψεως, υποβάλλεται
ηλεκτρονικά. 

Η οικονομική  προσφορά συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα του
συστήματος.  Στη συνέχεια,  το σύστημα παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή .pdf,  το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. 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. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά  αρχεία που
έχουν αναρτηθεί στο περιβάλλον του συστημικού διαγωνισμού, στα οποία θα πρέπει να σημειώνονται οι
αντίστοιχες ποσότητες κατ’ αντιστοιχία με το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf που παράγεται από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
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Οι  Πίνακες  που  καλούνται  να  συμπληρώσουν  οι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς  παρατίθενται  στο
Παράρτημα ΙΙΙ    της  παρούσας.  Οι  υποψήφιοι  είναι  υποχρεωμένοι,  επί  ποινή απορρίψεως,   να  έχουν  
συμπληρώσει όλα τα πεδία των Πινάκων αυτών.

Ο  διαγωνισμός    κατακυρώνεται  στον  υποψήφιο  που  έχει  υποβάλλει  την  πλέον  συμφέρουσα  από  
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.     

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά θα είναι με σταθερή τιμή και δεσμευτική για τον υποψήφιο  για
το σύνολο των απαιτούμενων από τον ανάδοχο εργασιών/υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας.

Η  οικονομική  προσφορά  (προσφερόμενη  τιμή)  δίδεται  σε  ευρώ.  Η  συνολική  προσφερόμενη  τιμή
αναγράφεται  υποχρεωτικά αριθμητικώς  και  ολογράφως.  Σε  περίπτωση αντιφάσεων  υπερισχύει  η  τιμή
ολογράφως.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών  στον τόπο και με τον
τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  παρούσας. Οι  τιμές  αναγράφονται  υποχρεωτικά  με
συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Η τιμή μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Παράρτημα ΙΙΙ - Πίνακας 3 - ΄΄ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.΄΄) θα
λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη
διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν  αναπροσαρμόζονται,  δοθέντος  ότι  ο  ανάδοχος  θεωρεί  τον  κίνδυνο
απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.  Προσφορά που
θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ώς  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  (α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  ευρώ  ή  που
καθορίζεται  σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, (β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και (γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Επιπλέον  στην  οικονομική  τους  προσφορά,  οι  συμμετέχουσες  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών
καθαρισμού επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν , εκτός των άλλων, τα εξής (άρθρο
68, παρ. 1 του ν.3863/2010 ):

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.

Τα ανωτέρω στοιχεία,  επί ποινή αποκλεισμού,  εξειδικεύονται  σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς
τους. 

Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλωσίμων, 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 εργαζόμεν  o  ι.  

Σημειώνεται ότι ως εύλογο διοικητικό κόστος δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να υπολογιστεί ποσοστό
χαμηλότερο από το 1% της συνολικής οικονομικής προσφοράς προ Φ.Π.Α.

Στην Οικονομική Προσφορά τους, και ειδικότερα στο πεδίο, νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις,
οι συμμετέχοντες  δεν πρέπει να υπολογίσουν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος,  ποσοστού 8%,
εφόσον η παρακράτηση φόρου δεν αποτελεί νόμιμη κράτηση υπέρ δημοσίου ή τρίτων. 
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία που θεωρεί ότι
είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα
τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά η
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 παρ. 1(α) του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια (δηλαδή μέχρι  τριακόσιες εξήντα
πέντε (365) ημέρες.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν να επιλέξουν  είτε  να παρατείνουν  την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Α. H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και  της αξιολόγησης  των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

(α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί  όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και  τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς  /  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

(β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσας
διακήρυξης,

(γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,

(δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

(ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. (γ) της παρούσας (περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

(ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
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(η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

(θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το  πιστοποιημένο  στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  για  την  αποσφράγιση  των   προσφορών   αρμόδιο  όργανο  της
αναθέτουσας  αρχής  (επιτροπή  διαγωνισμού),  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:

(i)  Ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής/Τεχνική  Προσφορά»  την
10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ.

(ii) Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων .

Ειδικότερα :

(α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο  καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη της. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Επίσης, η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να
προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων
εργολάβων. 

(β)  Στη  συνέχεια,  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας   και  συντάσσεται  πρακτικό  για  την  απόρριψη  όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις  απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
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γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του
προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή   προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, στην περίπτωση ισότιμων προσφορών
(περίπτωση προσφορών 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 της
επιτροπής  του  διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες
προσφορές. 

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Όικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας» του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί  με  αντίγραφο  των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκ-
δίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογη-
τικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -  Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»),  και  τον  καλεί  να υποβάλει  εντός προθεσμίας  δέκα (10)  ημερών  από την κοινοποίηση  της
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο  όργανο αξιολόγησης  για την παράταση της προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο  συνοδεύεται  με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ.  5 εδαφ. α’  του ν.  4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης  αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104     και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες   από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και  ακολουθείται  η  ίδια,  ως άνω διαδικασία,  για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται  να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα  (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης  που βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προ-
σφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβα-
σης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αά ρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος  και  δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή  απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της,  η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι  (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια
της διαδικασίας.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.
Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής
κατατίθενται  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  έως  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  τη  συζήτηση  της
προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.

Η άσκηση  της  ως άνω προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση για  την  άσκηση  των ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα  βοηθήματα  της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  λογίζονται  ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
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πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος,  είναι  δυνατή η άσκηση προδικαστικής  προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για  την κήρυξη ακυρότητας  της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του N. 4412/2016, αόριστης διάρκειας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής  σύμβασης  και  θα  είναι  διατυπωμένη  σύμφωνα   με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο
Παράρτημα V  της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται  αύξηση  της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του
αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής
αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  ως  άνω  εγγυήσεων
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και
εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ,  περιλαμβάνονται,  επιπλέον του όρου του
πρώτου  εδαφίου,  και  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στις  περιπτώσεις  α΄  έως  στ΄  της  παρ.  1  του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι :

α) Ο αριθμός των εργαζομένων.

β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας.

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

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

εργαζομένων.

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

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 
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Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα
να ενημερώνει  εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών.  Ο εργολάβος  και  ο υπεργολάβος  ευθύνονται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών
και ασφαλιστικών εισφορών.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των πληροφοριών αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας. Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,  αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.

Σε περίπτωση που κάποια από τις υπηρεσίες , η οποία στεγάζεται σε κάποιο από τα κτίρια στα οποία
παρέχει υπηρεσίες ο ανάδοχος, μεταφερθεί σε άλλο κτίριο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.  Η τροποποίηση της Σύμβασης  θα γίνει  με μονομερή Απόφαση της
Αναθέτουσας  Αρχής,  σύμφωνα  με  τα  νέα  τετραγωνικά  μέτρα  και  τις  ανάγκες  που  θα  προκύψουν,
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

(α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει το
ΦΠΑ. Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις
από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών. 

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  είναι  ένωση  εταιρειών  η  καταβολή  θα  γίνεται  σε  κάθε  μέλος  της
ένωσης κατά το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν. 

5.1.2  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 τα δικαιολογητικά/παραστατικά
που προβλέπονται κατ΄ ελάχιστον για την πληρωμή είναι τα ακόλουθα: 

(i)  Μηνιαίο  Πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  των  υπηρεσιών  που  έχουν  
παρασχεθεί, το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας

(ii) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες του προηγούμενου 
μήνα.

              (iii) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας  και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις

              κείμενες διατάξεις

(iv) Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα, που
αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς
επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν  να  ζητήσουν  και  οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό,  εφόσον  προβλέπεται  από  την  κείμενη
νομοθεσία ή στο έγγραφο της σύμβασης.

5.1.3 Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

(i)  Παρακράτηση (κατά τη πληρωμή) του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις φόρου
εισοδήματος, τον οποίο θα αποδώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η αναθέτουσα αρχή. 

(ii) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται

(iii) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α.,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.

(iv) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1.  Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμ-
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βατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχλη-
ση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ-
βασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
(α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντί-
στοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρε-
σιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
(β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατι-
κής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
(γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-
ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση
ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ -
πτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των
παραγράφων  5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  –  Κυρώσεις)   καθώς  και  κατ΄  εφαρμογή των
συμβατικών όρων  να ασκήσει  προσφυγή για λόγους νομιμότητας και  ουσίας  ενώπιον του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται  ως  σιωπηρώς  απορριφθείσα.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η  άσκηση  άλλης
οποιασδήποτε  φύσης  διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν
ασκηθεί  εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί  αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο,  η
απόφαση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
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της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από Τριμελή
Επιτροπή  Παραλαβής  η  οποία  και  θα  εισηγείται  -μέσω  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας-  στο  αρμόδιο
αποφαινόμενο  όργανο  (Οικονομική  Επιτροπή)  για  όλα  τα  ζητήματα  που  αφορούν  στην  προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του Ν.4412/2016. 

6.1.2.  Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη και με καθήκοντα εισηγητή αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, εν-
δεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρ-
φωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη, η υπηρεσία που διοικεί τη
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην
εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται καθημερινά: (α) η τμηματική και προσήκουσα εκτέλεση του αντικει-
μένου της σύμβασης, (β)  οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, (γ) η  απασχόληση του
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, (δ) έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την
εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο αυτό κλείνει στο τέλος κάθε μήνα με τις σχετικές υπογραφές, και
υποβάλλεται στην επιτροπή παραλαβής.  Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης,
που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσε-
ται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την 1η/11/2020 έως την 31/12/2022.

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της,  σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3    Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών  γίνεται  από επιτροπή παραλαβής  που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο  3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
Παράρτημα I της παρούσας,  η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  Με δεδομένο ότι η παροχή υπηρεσιών
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θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερα του ενός κτίρια, δύνανται να συγκροτηθούν και άλλες επιτροπές με
αρμοδιότητα για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα κτίρια.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, με την
σύνταξη  του  Μηνιαίου  Πρωτοκόλλου  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  από  την  τριμελή
επιτροπή παραλαβής. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες  δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και  γνωμοδοτεί  αν οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις
διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  της  σύμβασης  και  να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες,  με την επιφύλαξη των οριζομένων
στο άρθρο 220 του ν.4412/2016. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου
2  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της  παραγράφου  3,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί
αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα  από την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη  της  επιτροπής  της  παραγράφου 1.  Η  παραπάνω επιτροπή παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί
της  συμβατικής  αξίας,  με απόφαση της αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να εγκρίνεται  αντικατάσταση των
υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
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συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν  ο  ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην  προθεσμία  που  του
τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να κα-
ταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετι-
κές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-
βιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ανα-
θέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει  τον/τους επόμενο/ους,  κατά σειρά,  μειοδότη/ες της διαδικασίας  ανάθεσης  της συγκεκρι-
μένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτω-
τος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Αντικείμενο της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών  που είναι απαραίτητες
για τον  καθημερινό γενικό καθαρισμό των εσωτερικών και  εξωτερικών χώρων των Κεντρικών
Υπηρεσιών  της  Π.Κ.Μ.,  των  υπηρεσιών  Μ.Ε.Θ.  και  των  Δ/νσεων  Εκπαίδευσης  του  Νομού
Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία τους.

2.Χωροταξικός διαχωρισμός 

2.1  Κτηριακή περιγραφή του Νέου Κτηρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΙΠΕΔΌ Εμβαδόν Είδος χώρου

Β ‘   ΥΠΟΓΕΙΟ 6.772 m2 Χώροι στάθμευσης-κλιμακοστάσια- ανελκυστήρες

A’   ΥΠΟΓΕΙΟ 739 m2 Χώροι  στάθμευσης-κλιμακοστάσια- ανελκυστήρες

515 m2 αρχεία

1.073 m2 Μηχανολογικοί χώροι

Ισόγειο 287  m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

Ημιόροφος 205 m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

1ος όροφος 5.170 m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

2ος όροφος 5.170 m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

3ος όροφος 5.170 m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

4ος όροφος 1.533 m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

Περιβάλλων χώρος 2.037 m2 Επιστρώσεις- πλακόστρωτα- πεζοδρόμια εντός οικοδομικής 
γραμμής

ΚΤΙΡΙΌ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΒΑΔΌΝ

2.2  ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 198:  3.000 τ.μ.

2.3  ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΣΤΡΏΜΝΙΤΣΗΣ :  2.800 τ.μ.

2.4  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ: 190 τ.μ.
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2.5   ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΏΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ: 80 τ.μ.

2.6   ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 1.192 τ.μ.

2.7   ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 3.200 τ.μ.

2.8  ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ  810 τ.μ.

2.9  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΛΘ 300 τ.μ.

2.10 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΑΠΦΟΥΣ 44   2.000 τ.μ.

2.11  Δ/ΝΣΗ ΠΡΏΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 1ο Β ΚΕΣΥ 
& 2ο Β ΚΕΣΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ 22   

4.000 τ.μ.

2.12  1ο Α ΚΕΣΥ ΘΕΡΜΗ  650 τ.μ.

2.13  2ο Α ΚΕΣΥ ΤΑΝΤΑΛΟΥ 32  620 τ.μ.

2.14  Δ/ΝΣΗ ΠΡΏΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ 33  1150 τ.μ.

3. Περιγραφή των απαιτούμενων υπηρεσιών καθαριότητας

Οι απαιτούμενες υπηρεσίας καθαριότητας των χώρων των κτιρίων  θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και
θα  περιλαμβάνουν  (α)  τις  καθημερινές  υπηρεσίες  καθαριότητας  και   (β)  τις  περιοδικές  υπηρεσίας
καθαριότητας, που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι για τα κτίρια για τα οποία δεν προβλέπεται καθημερινή καθαριότητα, ο ανάδοχος θα
πρέπει  να  μεριμνήσει  και  για  την  παροχή  των  καθημερινών  υπηρεσιών  καθαριότητας  εντός  του
εβδομαδιαίου προγράμματος.

(α) Καθημερινές υπηρεσίες καθαριότητας 

1.ΕΙΣΌΔΌΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 Απομάκρυνση  απορριμμάτων  από  τους  κάδους  και  τοποθέτηση  νέου
σάκου,

 Κλείσιμο  των  σάκων  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στους
καθορισμένους  χώρους  αποκομιδής   σε  κάδους  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  όπως προβλέπεται  από την νομοθεσία,

 Καθαρισμός  γραφείου πληροφοριών,
 Έλεγχος  όλων  των  καθέτων   επιφανειών  (πόμολα  εσωτερικών  θυρών,

διακόπτες,  τοίχοι,  πόρτες,  κουφώματα   κ.λ.π)   για   δαχτυλικά
αποτυπώματα και  με ειδικά πανιά καθαρισμού από ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Οι  πόρτες  της  εισόδου  θα  πλένονται  2  (ΔΥΟ)  φορές  ημερησίως  με
εργαλεία καθαρισμού υαλοπινάκων,
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 Σφουγγάρισμα  όλων  των  ανωτέρω  δαπέδων  με  επαγγελματική
σφουγγαρίστρα  και   ειδικά   καθαριστικά   ανάλογα    για    κάθε   τύπο
δαπέδου,

2. ΚΛΙΜΑΚΌΣΤΑΣΙΑ 
 Καθαρισμός των κιγκλιδωμάτων των κλιμακοστασίων,
 Σφουγγάρισμα  όλων   των  ανωτέρω  δαπέδων   με   επαγγελματική

σφουγγαρίστρα  και   ειδικά   καθαριστικά   ανάλογα    για    κάθε   τύπο
δαπέδου,

3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
 Καθαρισμός με υγρό πανί  μικροΐνες  και  ειδικά απορρυπαντικά για κάθε  επιφάνεια

(INOX,τζάμια  και καθρέπτες) εσωτερικά του θαλάμου,
 Καθαρισμός με υγρό πανί μικροΐνες  και ειδικά απορρυπαντικά για κάθε επιφάνεια (INOX και

τζάμια) εξωτερικά του θαλάμου,
 Λεπτομερές σκούπισμα και  σφουγγάρισμα δαπέδου,

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΕΣ ΧΩΡΌΙ
 Απομάκρυνση απορριμμάτων από τους κάδους και  τοποθέτηση νέου σάκου,
 Κλείσιμο  των  σάκων  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στους  καθορισμένους

χώρους  αποκομιδής   σε  κάδους  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης   όπως  προβλέπεται
από την νομοθεσία,

 Άδειασμα σκουπιδιών και  πλύσιμο επιδαπέδιων σταχτοδοχείων,
 Απομάκρυνση απορριμμάτων μέσα από τα παρτέρια,
 Πλύσιμο  1(μία)   φορά  ημερησίως  όλων  των  δαπέδων  με  αυτόματη  μηχανή

πλύσεως και  στεγνώσεως περιμετρικά  των κτηρίων με  ιδιαίτερη προσοχή στους
χώρους με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα,

(β)  Περιοδικές  υπηρεσίες  καθαριότητας 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ ΤΡΕΙΣ (3) ΦΌΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΌΜΑΔΑ

1.ΧΩΡΌΙ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  - ΑΙΘΌΥΣΕΣ 
 Απομάκρυνση  απορριμμάτων  από  τους  κάδους  και  τοποθέτηση  νέου

σάκου,
 Κλείσιμο  των  σάκων  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στους

καθορισμένους  χώρους  αποκομιδής   σε  κάδους  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  όπως προβλέπεται  από την νομοθεσία,

 Καθαρισμός  όλων   γραφείων,  των   επίπλων  και   των   καθισμάτων   με
ειδικά   καθαριστικά   έως  ύψους  2  (δύο)  μέτρων  και  με  ειδικά  πανιά
καθαρισμού από ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Νωπός  καθαρισμός  ή  ξεσκόνισμα  (ό,τι  απαιτείται)  με   ειδικά
καθαριστικά  των  ηλεκτρικών  ή  ηλεκτρονικών  συσκευών  (τηλέφωνα,
η/υ,  εκτυπωτές,  κ.λ.π.)  και  με  ειδικά  πανιά  καθαρισμού  από
ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,
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 Έλεγχος  όλων  των  καθέτων   επιφανειών  (πόμολα  εσωτερικών  θυρών,
διακόπτες,  τοίχοι,  πόρτες,  κουφώματα   κ.λ.π)   για   δαχτυλικά
αποτυπώματα και  με ειδικά πανιά καθαρισμού από ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Σκούπισμα   δαπέδων  σε  όλους   τους   χώρους  εσωτερικά  με  συνδυασμό
σκούπας  χειρός,  πάνινης  πανέτας  και  ηλεκτρικής  μηχανής
απορρόφησης σκόνης   με πλήρη κύκλο καθαρισμού σε ένα μήνα,

 Σφουγγάρισμα  όλων   των  ανωτέρω  δαπέδων   με   επαγγελματική
σφουγγαρίστρα  και   ειδικά   καθαριστικά   ανάλογα    για    κάθε   τύπο
δαπέδου,

 Στις  αίθουσες  που  δεν  χρησιμοποιούνται  θα  γίνεται  καθημερινά
οπτικός έλεγχος,(αίθουσες  συνεδριάσεων,  αρχεία κ.λ.π)

2. W/C   και  ΠΡΌΘΑΛΑΜΌΙ 
 Σαπούνισμα με  ειδικά  καθαριστικά  όλων  των  επιφανειών (πλακάκια,

είδη  υγιεινής,  κουφώματα,  συσκευές  χάρτου  υγείας,  χαρτοπετσέτας
κ.λ.π.)  με  ειδικά πανιά καθαρισμού από ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Καθαρισμός   των  καθρεπτών   με  ειδικά  πανιά  καθαρισμού  από
ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Ιδιαίτερη   προσοχή  στα  σημεία  που  έρχεται  σε  επαφή  καθημερινά  το
ανθρώπινο  σώμα.  Στα  σημεία  αυτά  γίνεται  καθαρισμός-απολύμανση  με
ειδικά καθαριστικά-απολυμαντικά,

 Σκούπισμα  με  σκούπα χειρός  των  δαπέδων,  
 Σφουγγάρισμα των δαπέδων με  ειδικά  απολυμαντικά  καθαριστικά ,

3. ΚΌΥΖΙΝΕΣ
 Σαπούνισμα  με   ειδικά   καθαριστικά   των   επιφανειών  (ντουλάπια

εξωτερικά,  πάγκος,  βρύσες,  νεροχύτης,  λευκές  συσκευές,  μηχανές,  είδη
εστίασης   κ.λ.π.)  

 Σχολαστικό σκούπισμα και  σφουγγάρισμα του δαπέδου της κουζίνας,

4. ΚΌΙΝΌΧΡΗΣΤΌΙ ΔΙΑΔΡΌΜΌΙ 
28.Απομάκρυνση  απορριμμάτων  από  τους  κάδους  και  τοποθέτηση  νέου

σάκου,
29.Κλείσιμο  των  σάκων  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στους

καθορισμένους  χώρους  αποκομιδής   σε  κάδους  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης
όπως προβλέπεται  από την νομοθεσία,

30.Σφουγγάρισμα  όλων   των  ανωτέρω  δαπέδων   ΜΕ   ΑΥΤΌΜΑΤΗ   ΜΗΧΑΝΗ
ΠΛΥΣΕΩΣ   ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ  ΣΕ  ΌΛΌΥΣ   ΤΌΥΣ  ΚΌΙΝΌΧΡΗΣΤΌΥΣ  ΔΙΑΔΡΌΜΌΥΣ
και   με   επαγγελματική σφουγγαρίστρα  και   ειδικά   καθαριστικά  ανάλογα
για    κάθε   τύπο  δαπέδου(η  χρήση  αυτόματης  μηχανής  αφορά  στο  κτίριο
της 26ης Οκτωβρίου 64)

5. ΥΠΌΓΕΙΌ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
(αφορά στο κτίριο επί της οδού 26ης Όκτωβρίου 64)
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 Απομάκρυνση  απορριμμάτων  από  τους  κάδους  και  τοποθέτηση  νέου
σάκου,

 Κλείσιμο  των  σάκων  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στους
καθορισμένους  χώρους  αποκομιδής   σε  κάδους  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  όπως προβλέπεται  από την νομοθεσία,

 Σκούπισμα των εισόδων των κλιμακοστασίων,  των ανελκυστήρων και   της  ράμπας
οχημάτων  με  συνδυασμό  σκούπας  χειρός  και  μηχανικό  σάρωθρο  απορρόφησης
σκόνης,

 Στα υπόλοιπα σημεία οπτικός έλεγχος και απομάκρυνση ρύπων 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ  1 (ΜΙΑ)  ΦΌΡΑ  ΤΗΝ  ΕΒΔΌΜΑΔΑ
 Πλύσιμο   όλων  των  υαλοπινάκων  και  των   αντιστοίχων  κουφωμάτων  των

εισόδων στο ισόγειο  των κτηρίων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ  1(ΜΙΑ) ΦΌΡΑ ΤΌΝ  ΜΗΝΑ
 Ξαράχνιασμα όλων  των  χώρων.
 Ξεσκόνισμα   επίπλων,  σωμάτων   ψύξης-θέρμανσης  και   γενικά

αντικειμένων   στις    κάθετες   επιφάνειες  και  άνω των 2(ΔΥΟ)  μέτρων
με ειδικά πανιά  καθαρισμού από ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Σαπούνισμα  όλων  των  κάδων απορριμμάτων   και  των  επιδαπέδιων
σταχτοδοχείων  σε  όλους  τους  χώρους,

 Καθαρισμός  με  υγρό  καθαρισμό,  με  ξεσκόνισμα  ή  με  ηλεκτρική
απορροφητική  μηχανή  των  σιδηροδρόμων  των   υαλοπινάκων  των
κουφωμάτων   και  των περβαζιών  των κοινόχρηστων χώρων,

 Πλύσιμο  με  μηχανή  spray –  extraction  των  υφασμάτινων  επιφανειών
σε όλους  τους χώρους(καθίσματα,  καναπέδες μοκέτες κ.λ.π)  

 Πλύσιμο  των εξωτερικών  υαλοπινάκων από την εξωτερική όψη,
 Γενική  καθαριότητα  και   αφυγείανση  των  W/C 
 Γενική  καθαριότητα  και   αφυγείανση    της  κουζίνας.  
 Καθαρισμός   όλων  των  περιζωμάτων  των  δαπέδων(σοβατεπί).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ 1(ΜΙΑ) ΦΌΡΑ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
 Ξεσκόνισμα  ή  πλύσιμο  με  σκέτο  νερό  και  ειδικά  πανιά  μικροϊνας  (ό,τι

απαιτείται) των φωτιστικών των κτηρίων,
 Πλύσιμο των εξωτερικών υαλοπινάκων από την εσωτερική όψη,
 Πλύσιμο   των  εσωτερικών  θυρών  των  γραφείων,  των  θυρών  των

ντουλαπιών, των αρχειοθηκών

ΠΕΡΙΌΔΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ 1(ΜΙΑ) ΦΌΡΑ ΚΑΘΕ ΧΡΌΝΌ 
(αφορά στο κτίριο επί της οδού 26ης Όκτωβρίου 64)

 Πλύσιμο  των   εξωτερικών   περσίδων  και  των  εξωτερικών  οριζοντίων
δοκαριών 

 Παρκετάρισμα  μαρμάρων στα  εσωτερικά κλιμακοστάσια στην είσοδο και
γενικά στους χώρους των γραφειακών χώρων
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 Γενική  καθαριότητα  ΠΑΡΚΙΝΓΚ  (τοίχοι,  σωλήνες  εξαερισμού,  σωλήνες
πυρόσβεσης, δάπεδα)

4. Συλλογή άχρηστου χαρτιού 

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  συγκεντρώνει  σε  πλαστικούς  σάκους  το  άχρηστο  χαρτί  κατά  κατηγορίες,
όπως:  

(α) χρωματιστό χαρτί και εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά, βιβλία κλπ. 

(β) λευκό χαρτί φωτοαντιγραφικό, βιβλία, σημειώσεις από φωτοαντιγραφικό χαρτί και από Η/Υ, το οποίο
θα μεταφέρει στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

5. Εξοπλισμός - Υλικά
(α)  Τα  μηχανήματα,  τα  εξαρτήματα,  τα  υλικά  καθαρισμού  και  τα  λοιπά  αναλώσιμα  που  θα
χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, εκτός από: 
(i)  το  Χαρτί  Υγείας,  (ii)  τις  Χειροπετσέτες  και  (iii)  το  Κρεμοσάπουνο  χεριών,   και  θα  πληρούν  τις
προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων (Ν. 3850/2010, “Κύρωση του Κώδικα νόμων
για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων” (ΦΕΚ 184/Α/2-06-2010). 
(β)  Τα υλικά καθαρισμού πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών & Καθαριστικών
Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα απολυμαντικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθμό αδείας κυκλοφορίας τους. Όλα τα
απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν επιτρέπεται να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να είναι
επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και
μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτηρίου.
(γ)  Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  προσκομίζει  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  υλικών  που  θα
χρησιμοποιήσει για έγκριση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

6. ΧΡΌΝΌΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΌ 26ης ΌΚΤΩΒΡΙΌΥ 64
-Καθημερινή απασχόληση (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ):  2 υπάλληλοι επί 3 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ) 
-Τρεις φορές την εβδομάδα (15.00 μ.μ.  έως  20:00 μ.μ.): 15 υπάλληλοι επί 5 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 255 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΙΡΙΌ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΌΛΓΑΣ 198 
-Καθημερινή απασχόληση (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) :  2 υπάλληλοι επί 3 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ)
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 3 υπάλληλοι επί 5 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 75 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΙΡΙΌ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 5 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 45 ώρες εβδομαδιαίως)

ΕΡΓΌΤΑΞΙΌ ΔΕΝΡΌΠΌΤΑΜΌΥ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 1 υπάλληλος επί 3 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 9 ώρες εβδομαδιαίως)

ΕΡΓΌΤΑΞΙΌ ΩΡΑΙΌΚΑΣΤΡΌΥ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 1 υπάλληλος επί 3 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 9 ώρες εβδομαδιαίως)

Σελίδα 50





“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ

Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΌΡΩΝ ΑΝΑΤΌΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ
-Καθημερινή απασχόληση (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 1 υπάλληλος επί 3 ώρες  (ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ)
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 3 υπάλληλοι επί 5 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 60 ώρες εβδομαδιαίως)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΌΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ
-Καθημερινή απασχόληση (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 3 ώρες  (ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ)
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 5 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 60 ώρες εβδομαδιαίως)

ΓΡΑΦΕΙΌ ΑΓΡΌΤ. ΌΙΚ. ΛΑΓΚΑΔΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΛΑΓΚΑΔΑ & ΓΡΑΦΕΙΌ ΑΛΕΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 2 υπάλληλοι επί 2 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 12 ώρες εβδομαδιαίως)

ΓΡΑΦΕΙΌ ΑΓΡΌΤ. ΌΙΚ.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 1 υπάλληλος επί 2 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 6 ώρες εβδομαδιαίως)

ΓΡΑΦΕΙΌ ΑΓΡΌΤ. ΌΙΚ.ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΌΥ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 1 ώρα  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 3 ώρες εβδομαδιαίως)

ΓΡΑΦΕΙΌ ΑΓΡΌΤ. ΌΙΚ.ΕΠΑΝΩΜΗΣ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 1 υπάλληλος επί 1 ώρα  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο:3 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΧΑΛΚΗΔΌΝΑΣ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 2 υπάλληλοι επί 2 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 12 ώρες εβδομαδιαίως)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 2 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 6 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 1 ώρα  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 3 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΣΌΧΌΥ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 2 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 6 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΣΙΝΔΌΥ 
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 1 ώρα  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 3 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΜΑΛΓΑΡΩΝ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 1 ώρα  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 3 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΠΕΝΤΑΛΌΦΌΣ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 2 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 6 ώρες εβδομαδιαίως)
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΠΌΥ ΣΤΕΓΑΖΌΝΤΑΙ ΣΤΌΝ ΌΛΘ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 2 υπάλληλοι επί 2 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 12 ώρες εβδομαδιαίως)

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΌΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΑΠΦΌΥΣ 44
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 4 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 36 ώρες εβδομαδιαίως)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΌΒΑΘΜΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΌΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 1ο Β ΚΕΣΥ & 2ο Β ΚΕΣΥ
ΚΌΛΌΚΌΤΡΩΝΗ 22
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 6 υπάλληλοι επί 4 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 72 ώρες εβδομαδιαίως)

1ο ΚΕΣΥ ΘΕΡΜΗ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 2 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 18 ώρες εβδομαδιαίως)

2ο ΚΕΣΥ ΤΑΝΤΑΛΌΥ 32
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 2 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 18 ώρες εβδομαδιαίως)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΌΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΛΌΥ 33
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 4 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 36 ώρες εβδομαδιαίως)

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΌΛΌ ΩΡΩΝ :   768   ΩΡΕΣ ΕΒΔΌΜΑΔΙΑΙΩΣ  

Οι χρόνοι απασχόλησης αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες.

Η αναθέτουσα αρχή έχει  το  δικαίωμα,  χωρίς  τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου,  να  τροποποιεί  το
πρόγραμμα πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης, καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων ανά κτή-
ριο, διατηρώντας, όμως, σταθερό το εβδομαδιαίο σύνολο ωρών ανά κτήριο.

Με την ανάληψη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αρχή κατάλογο του προσωπι-
κού που θα εργασθεί στην υλοποίηση της σύμβασης, με πλήρη στοιχεία αυτών, καθώς και κάθε άλλο στοι -
χείο που θα της ζητηθεί νομίμως από την Αναθέτουσα Αρχή. Για οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού αυ-
τού η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει  προηγουμένως,  εγγράφως  την Αναθέτουσα Αρχή, και
να λαμβάνει σχετική έγκριση.

7. Ειδικοί όροι – Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

(α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει προσωπικό που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, κατάλληλα εκπαι-
δευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής.

(β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει, κατά τη εκτέλεση της σύμβασης, έμπειρο και απόλυτα
κατάλληλο προσωπικό με την υποχρέωση να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας του.

(γ) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για θέμα -
τα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι
νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Σελίδα 52





“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ

Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

(δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστι-
κής νομοθεσίας και νομοθεσίας περί πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου (Ν.3850/2010), αναφορικά με
την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε κα-
μία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, στην
οποία  τυχόν  υπάγονται  οι  εργαζόμενοι,  την  τήρηση  του  νόμιμου  ωραρίου,  των  όρων  υγιεινής  και
ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία για μονομερή καταγ-
γελία της σύμβασης και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου. 

(ε) Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και
ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύ-
χημα που τυχόν προκύψει. 

(στ)  Στην καθ’ ύλην αρμόδια  υπηρεσία θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο
Ι.Κ.Α ή σε άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απα-
ραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία μπορεί να  ζητήσει  οποτεδήποτε
οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.

(ζ) Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που αποδεικνύε-
ται με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές.

(η)  Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν κα-
μία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Υπηρεσία, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία,
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους
συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.

(ι)  Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα κοινο -
ποιείται στην  καθ΄ ύλην αρμόδια  υπηρεσία. Το εβδομαδιαίο ή μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθα-
ριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα
παραδίδεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, το αργότερο την 25η ημέρα του προηγούμενου μήνα.

(ια) Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμμα-
τος η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου.

(ιβ) Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του αναλαμ -
βάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργα-
σίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους της υπηρεσίας.

(ιγ) Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για
την  προσωπική ασφάλεια  κάθε  εργαζομένου.  Την ευθύνη για  την τήρηση  των κανόνων  αυτών έχει  ο
ανάδοχος.

(ιδ)  Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων της Υπηρε-
σίας, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα
τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί.

(ιε) Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή και
ευπαρουσίαστη στολή.

(ιστ)  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή:

Α. Kατάσταση ονομάτων του προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας.
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Β. Έγγραφο από το ΙΚΑ για την έναρξη δήλωσης αυτών και την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών.
Γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό) έναντι των εργαζομένων  της Αναθέτουσας αρχής  και των  επισκεπτών.
Δ. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα υποβάλει την άδεια παραμονής και την σχετική άδεια εργα-
σίας.

8. Ειδικές Απαιτήσεις
(α) Οι μηνιαίες εργασίες θα γίνονται την πρώτη (1η) εβδομάδα κάθε μήνα.
(β)  Οι  εργασίες  που  θα  πραγματοποιούνται  μία  φορά  το  τρίμηνο  ή  μία  φορά  το  χρόνο  θα
εκτελούνται  κατόπιν  συνεννόησης  με  τη  Δ/νση  Ανθρώπινου   Δυναμικού  και  Διαχείρισης
Ποιότητας Π.Κ.Μ. καθώς και με την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
(γ) Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε φωτοβιοδιασπώμενους πλαστικούς σάκους και μεταφορά  τους
στους κάδους του Δήμου.
(δ) Συγκέντρωση των υλικών ανακύκλωσης σε φωτοβιοδιασπώμενους πλαστικούς σάκους  και μεταφορά
τους σε χώρο, που θα υποδείξει η υπηρεσία ή σε κάδους ανακύκλωσης του  Δήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

(α) ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΌΠΤΙΚΌΥ ΒΙΌΓΡΑΦΙΚΌΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΌΣ (σημείωση: του συντονιστή των εργασιών)
  
1. Επώνυμο : 
2. Όνομα :  
3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης :  
4. Υπηκοότητα : 
5. Όικογενειακή Κατάσταση :  
6. Εκπαίδευση : 

ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία: 
Από (μήνες/έτη) 
(Μήνες/έτη)  

 

Πτυχίο: 
(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας τρο-
ποποιείται κατάλληλα. )
 
7. Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου  5 είναι το άριστα): 

ΓΛΩΣΣΑ  ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΌΦΌΡΙΚΌΣ ΛΌΓΌΣ ΓΡΑΠΤΌΣ ΛΌΓΌΣ
Ελληνικά (μητρική γλώσσα)   

   

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα. )

8. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 

9. Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσί-
ου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.)

10. Έτη  επαγγελματικής  εμπειρίας:  (Αναγράφονται  τα  συνολικά  έτη  πραγματικής  επαγγελματικής
εμπειρίας στον τομέα των υπηρεσιών και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου.)

11. Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν
από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του.)

 Επαγγελματική απασχόληση: (Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις μέχρι σήμερα Επιχειρή-
σεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από την σημερινή θέση απασχόλησης. Δίνονται στοιχεία όπως η χρονική διάρ-
κεια παραμονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση η Υπηρεσία η ενδεχομένως διαφορετική θέση, οι αρμο-
διότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση.)

Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) (μήνας/έτος)
Χώρα:
Όνομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:
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Αρμοδιότητες – ευθύνες:
Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) (μήνας/έτος)
Χώρα:
Όνομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:
Αρμοδιότητες – ευθύνες:

 Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση  υπηρεσία:
(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες υπηρεσίες. Δεν τίθεται χρονικός περιορισμός στις υπηρεσίες
που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα.)

ΧΩΡΑ
ΗΜΕΡΌΜΗΝΙΑ: Από
(μήνας/ έτος)
Έως (μήνας/έτος)

ΌΝΌΜΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΌΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
ΘΕΣΗ     και     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ

                                                                            

                                                                                                        (Τόπος – Ημερομηνία)

     Σφραγίδα – 
     Ψηφιακή Υπογραφή Νόμιμου Εκπρόσωπου

Σελίδα 56





“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ

Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

           
(β) ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΌΓΌΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΌΝΌΜΑ ΥΠΌΨΗΦΙΌΥ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΥ ΦΌΡΕΑ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρίας ή του Φυσικού
προσώπου. Σε περίπτωση σύμπραξης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής.)

α/α Τύπος μηχανήματος Χαρακτηριστικά
1
2
3

                                                                                                          (Τόπος – Ημερομηνία)

                                                                                                          Σφραγίδα – 
     Ψηφιακή Υπογραφή Νόμιμου Εκπρόσωπου
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“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΌΔΌΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΌΡΩΝ
ΠΡΌΣΩΠΙΚΌΥ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ   ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. & ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΩΡΑΡΙΌ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ 07:00-15:00  
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α/α
 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(1)

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΏΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ (€)

(3)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (€)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟΔΟΧΏΝ  ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ

(€)

ΤΕΤΡΑΓΏΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΑΝΏ ΤΏΝ 25 ΕΤΏΝ ΑΝΏ ΤΏΝ 25 ΕΤΏΝ ΑΝΏ ΤΏΝ 25 ΕΤΏΝ

1   

2   

3   

4    

5

……

……

 ΣΥΝΌΛΌ
 (1): ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΣΥΛΛΌΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2), (3): Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑ ΥΠΌΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΌΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ





“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΩΡΑΡΙΌ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ 15:00-20:00 
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α/α
 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(1)

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΏΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ (€)

(3)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (€)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟΔΟΧΏΝ  ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ

(€)

ΤΕΤΡΑΓΏΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΑΝΏ ΤΏΝ 25 ΕΤΏΝ ΑΝΏ ΤΏΝ 25 ΕΤΏΝ ΑΝΏ ΤΏΝ 25 ΕΤΏΝ

1   

2   

3   

4    

5

……

......

.......

 ΣΥΝΌΛΌ
(1): ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΣΥΛΛΌΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2), (3): Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑ ΥΠΌΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΌΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ





“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ

Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  

ΕΝΤΥΠΌ ΣΥΝΌΛΙΚΗΣ ΠΡΌΣΦΌΡΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ ΠΡΌΣΦΌΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ   ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΌΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ  ”  

ΩΡΑΡΙΌ
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ

ΑΘΡΌΙΣΜΑ
ΑΠΌΔΌΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΣΦΌΡΩΝ / ΜΗΝΑ

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΌΛΙΚΌ ΚΌΣΤΌΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΌΛΌΓΡΑΦΩΣ

ΠΡΩΪΝΌ
7:00-15:00

26

ΑΠΌΓΕΥΜΑΤΙΝΌ
15:00-20:00 26

(ΣΥΝΌΛΌ Α)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

(ΣΥΝΌΛΌ Β)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(ΣΥΝΌΛΌ Γ)

ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

(ΣΥΝΌΛΌ Δ)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ  ΚΕΡΔΟΣ

ΣΥΝΌΛΙΚΌ ΚΌΣΤΌΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.  (24%)

ΣΥΝΌΛΙΚΌ ΚΌΣΤΌΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ό Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : …………………………… ημέρες

 

                                                                                                                         Ημερομηνία : ………….………………… .

                                                                                                                 (Υπογραφή – Σφραγίδα)
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“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ

Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσί-

ας Promitheus ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρο-

νικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνω-

ση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr».  Το περιεχόμενο του 

αρχείου διατίθεται  σε μορφή αρχείων τύπου .xml και .pdf.  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ στον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οι-

κονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].
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http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
file:///C:/Users/Ek.Papadopoulou/AppData/Local/Temp/Promitheus%20ESPDint%C2%A0




“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ

Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ)

ΣΧΕΔΙΌ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΌΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΌΧΗΣ ΣΤΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 1  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
...............

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΌΛΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΌΝ ...... ΓΙΑ ΠΌΣΌ ΕΥΡΩ

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό
ΕΥΡΏ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................  στον
διαγωνισμό της........  (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών)  για την υλοποίηση
του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως
και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη
ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 –
855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν
απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε  ότι  η  ............  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή  της  που  περιγράφεται  στο
ανωτέρω  σημείο  1,  σας  δηλώνουμε  ότι  αναλαμβάνουμε  με  την  παρούσα  επιστολή  τη  ρητή
υποχρέωση  να  σας  καταβάλλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε  αντίρρηση  μετά  από  απλή  έγγραφή
ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός
πέντε  (5)  ημερών από  την  ημερομηνία  που  μας  το  ζητήσετε.  Σε  περίπτωση κατάπτωσης  της
παρούσας , το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

4.  Για  την  καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση  ή  ενέργεια
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5.  Σας  δηλώνουμε  ακόμη ότι  η  υπόψη εγγύησή μας  θα παραμείνει  σε  πλήρη  ισχύ  μέχρι  να
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για
την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

Προς διευκόλυνση της  υπηρεσίας ως προς τη διαπίστωση εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ο εκδότης  της εγγυητικής
επιστολής  οφείλει  να  αναγράφει   τα  πλήρη  στοιχεία  του  συγκεκριμένου  φορέα  έκδοσης  της  εγγυητικής  επιστολής,  όπως
ταχυδρομική δ/νση (υποκαταστήματος), τηλέφωνο, φαξ και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Σελίδα 62





“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ

Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

ΣΧΕΔΙΌ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΌΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΌΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΌΝ .... ΓΙΑ ΠΌΣΌ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό
ΕΥΡΏ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της
Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως
και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη
ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 –
855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν
απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε,  ότι  η  ................  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή  της  που  περιγράφεται  στο
ανωτέρω σημείο 1,  σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή,  την  ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού
της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που
μας το ζητήσετε.

4.  Για  την  καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση  ή  ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5.  Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας,  θα παραμείνει  σε  πλήρη ισχύ  μέχρι  να
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για
την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

Προς διευκόλυνση της  υπηρεσίας ως προς τη διαπίστωση εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ο εκδότης  της εγγυητικής
επιστολής  οφείλει  να  αναγράφει   τα  πλήρη  στοιχεία  του  συγκεκριμένου  φορέα  έκδοσης  της  εγγυητικής  επιστολής,  όπως
ταχυδρομική δ/νση (υποκαταστήματος), τηλέφωνο, φαξ και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Σελίδα 63





“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ

Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                         
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΌΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΌΡΓΑΝΩΣΗΣ                                                                                                               
                       ΚΑΙ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑΣ                                                                                                                                            
           Δ/ΝΣΗ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΌΥ Π.Κ.Μ.
               ΤΜΗΜΑ ΠΡΌΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΌ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΌΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:

“ΠΑΡΌΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΗΣ  Π.Κ.Μ.,  ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΌΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ”

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ........................ 2020, ημέρα ......................, στα γραφεία  του Τμήματος
Προμηθειών της  Διεύθυνσης  Όικονομικού  της  Π.Κ.Μ.,  26ης  Όκτωβρίου  64,  Θεσσαλονίκη,  οι  κάτωθι
υπογράφοντες:
Α) Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,   ως εκ-
πρόσωπος της Π.Κ.Μ., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βασιλίσσης Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ.
997612598, Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης που θα καλείται στο εξής εργοδότης και
2.  Η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  …………………………………………...  ……………………..και  με  διακριτικό  τίτλο
……………………………………………………………………,  που  εδρεύει  στην  οδό  ……………………………………………..,  Τ.Κ.
……………………………………………………….., με ΑΦΜ ………….., ΔΟΥ: …………………………………………… νομίμως εκπρο-
σωπούμενη  από  τον  ………………………………………….,  που  εφεξής  θα  καλείται  «Ανάδοχος»,  αφού  έλαβαν
υπόψη τους:

α) Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  ...............…….   Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  (ΑΔΑ:...............,
ΑΔΑΜ: .......................), ύψους .........................€ στον................. και ........................€ στον .................,
ύψους .................€ 
β) Την αριθμ. ................  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων
(ΑΔΑ:................ & ΑΔΑΜ:.................) για την ανάδειξη αναδόχου..................... , με προϋπολογισθείσα
δαπάνη .......................................

     γ) Την από......... κατατεθειμένη, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προσφορά της αναδόχου εταιρείας με την         
     επωνυμία  ..............................

δ)  Tην  αριθμ.   ................ Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους
Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων   “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους
Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών
Διευθύνσεων,των Διευθύνσεών /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
ε) Την αριθμ. ..................... (ΑΔΑ:.................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περι ανάδειξης
οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
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1. Αντικείμενο της σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι  η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών  που είναι
απαραίτητες για τον καθημερινό γενικό καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των
Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. που στεγάζονται στη Θεσσαλονίκη, καθώς και των Δ/νσεων Εκπ/σης του
Ν.Θεσσαλονίκης,   έτσι  ώστε  να εξασφαλίζονται  οι  όροι  υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία
τους.

2.Χωροταξικός διαχωρισμός 

2.1  Κτηριακή περιγραφή του Νέου Κτηρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΙΠΕΔΌ Εμβαδόν Είδος χώρου

Β ‘   ΥΠΟΓΕΙΟ 6.772 m2 Χώροι στάθμευσης-κλιμακοστάσια- ανελκυστήρες

A’   ΥΠΟΓΕΙΟ 739 m2 Χώροι  στάθμευσης-κλιμακοστάσια- ανελκυστήρες

515 m2 αρχεία

1.073 m2 Μηχανολογικοί χώροι

Ισόγειο 287  m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

Ημιόροφος 205 m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

1ος όροφος 5.170 m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

2ος όροφος 5.170 m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

3ος όροφος 5.170 m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

4ος όροφος 1.533 m2 Γραφεία-κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες

Περιβάλλων χώρος 2.037 m2 Επιστρώσεις- πλακόστρωτα- πεζοδρόμια εντός οικοδομικής 
γραμμής

ΚΤΙΡΙΌ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΒΑΔΌΝ

2.2  ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 198:  3.000 τ.μ.

2.3  ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΣΤΡΏΜΝΙΤΣΗΣ :  2.800 τ.μ.

2.4  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ: 190 τ.μ.

2.5   ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΏΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ: 80 τ.μ.
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2.6   ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 1.192 τ.μ.

2.7   ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 3.200 τ.μ.

2.8  ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΑ  810 τ.μ.

2.9  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΛΘ 300 τ.μ.

2.10 Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΑΠΦΟΥΣ 44   2.000 τ.μ.

2.11  Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 1ο Β ΚΕΣΥ & 2ο Β ΚΕΣΥ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ 22   

4.000 τ.μ.

2.12  1ο Α ΚΕΣΥ ΘΕΡΜΗ  650 τ.μ.

2.13  2ο Α ΚΕΣΥ ΤΑΝΤΑΛΟΥ 32  620 τ.μ.

2.14  Δ/ΝΣΗ ΠΡΏΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ 33  1150 τ.μ.

3. Περιγραφή των απαιτούμενων υπηρεσιών καθαριότητας

Οι απαιτούμενες υπηρεσίας καθαριότητας των χώρων των κτιρίων  θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και
θα  περιλαμβάνουν  (α)  τις  καθημερινές  υπηρεσίες  καθαριότητας  και   (β)  τις  περιοδικές  υπηρεσίας
καθαριότητας, που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι για τα κτίρια για τα οποία δεν προβλέπεται καθημερινή καθαριότητα, ο ανάδοχος θα
πρέπει  να  μεριμνήσει  και  για  την  παροχή  των  καθημερινών  υπηρεσιών  καθαριότητας  εντός  του
εβδομαδιαίου προγράμματος.

(α) Καθημερινές υπηρεσίες καθαριότητας 

1.ΕΙΣΌΔΌΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 Απομάκρυνση  απορριμμάτων  από  τους  κάδους  και  τοποθέτηση  νέου
σάκου,

 Κλείσιμο  των  σάκων  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στους
καθορισμένους  χώρους  αποκομιδής   σε  κάδους  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  όπως προβλέπεται  από την νομοθεσία,

 Καθαρισμός  γραφείου πληροφοριών,
 Έλεγχος  όλων  των  καθέτων   επιφανειών  (πόμολα  εσωτερικών  θυρών,

διακόπτες,  τοίχοι,  πόρτες,  κουφώματα   κ.λ.π)   για   δαχτυλικά
αποτυπώματα και  με ειδικά πανιά καθαρισμού από ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Οι  πόρτες  της  εισόδου  θα  πλένονται  2  (ΔΥΟ)  φορές  ημερησίως  με
εργαλεία καθαρισμού υαλοπινάκων,

 Σφουγγάρισμα  όλων  των  ανωτέρω  δαπέδων  με  επαγγελματική
σφουγγαρίστρα  και   ειδικά   καθαριστικά   ανάλογα    για    κάθε   τύπο
δαπέδου,
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2. ΚΛΙΜΑΚΌΣΤΑΣΙΑ 
 Καθαρισμός των κιγκλιδωμάτων των κλιμακοστασίων,
 Σφουγγάρισμα  όλων   των  ανωτέρω  δαπέδων   με   επαγγελματική

σφουγγαρίστρα  και   ειδικά   καθαριστικά   ανάλογα    για    κάθε   τύπο
δαπέδου,

3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
 Καθαρισμός με υγρό πανί  μικροΐνες  και  ειδικά απορρυπαντικά για κάθε  επιφάνεια

(INOX,τζάμια  και καθρέπτες) εσωτερικά του θαλάμου,
 Καθαρισμός με υγρό πανί μικροΐνες  και ειδικά απορρυπαντικά για κάθε επιφάνεια (INOX και

τζάμια) εξωτερικά του θαλάμου,
 Λεπτομερές σκούπισμα και  σφουγγάρισμα δαπέδου,

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΌΝΤΕΣ ΧΩΡΌΙ
 Απομάκρυνση απορριμμάτων από τους κάδους και  τοποθέτηση νέου σάκου,
 Κλείσιμο  των  σάκων  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στους  καθορισμένους

χώρους  αποκομιδής   σε  κάδους  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης   όπως  προβλέπεται
από την νομοθεσία,

 Άδειασμα σκουπιδιών και  πλύσιμο επιδαπέδιων σταχτοδοχείων,
 Απομάκρυνση απορριμμάτων μέσα από τα παρτέρια,
 Πλύσιμο  1(μία)   φορά  ημερησίως  όλων  των  δαπέδων  με  αυτόματη  μηχανή

πλύσεως και  στεγνώσεως περιμετρικά  των κτηρίων με  ιδιαίτερη προσοχή στους
χώρους με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα,

(β)  Περιοδικές  υπηρεσίες  καθαριότητας 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ ΤΡΕΙΣ (3) ΦΌΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΌΜΑΔΑ

1.ΧΩΡΌΙ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  - ΑΙΘΌΥΣΕΣ 
 Απομάκρυνση  απορριμμάτων  από  τους  κάδους  και  τοποθέτηση  νέου

σάκου,
 Κλείσιμο  των  σάκων  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στους

καθορισμένους  χώρους  αποκομιδής   σε  κάδους  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  όπως προβλέπεται  από την νομοθεσία,

 Καθαρισμός  όλων   γραφείων,  των   επίπλων  και   των   καθισμάτων   με
ειδικά   καθαριστικά   έως  ύψους  2  (δύο)  μέτρων  και  με  ειδικά  πανιά
καθαρισμού από ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Νωπός  καθαρισμός  ή  ξεσκόνισμα  (ό,τι  απαιτείται)  με   ειδικά
καθαριστικά  των  ηλεκτρικών  ή  ηλεκτρονικών  συσκευών  (τηλέφωνα,
η/υ,  εκτυπωτές,  κ.λ.π.)  και  με  ειδικά  πανιά  καθαρισμού  από
ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Έλεγχος  όλων  των  καθέτων   επιφανειών  (πόμολα  εσωτερικών  θυρών,
διακόπτες,  τοίχοι,  πόρτες,  κουφώματα   κ.λ.π)   για   δαχτυλικά
αποτυπώματα και  με ειδικά πανιά καθαρισμού από ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,
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 Σκούπισμα   δαπέδων  σε  όλους   τους   χώρους  εσωτερικά  με  συνδυασμό
σκούπας  χειρός,  πάνινης  πανέτας  και  ηλεκτρικής  μηχανής
απορρόφησης σκόνης   με πλήρη κύκλο καθαρισμού σε ένα μήνα,

 Σφουγγάρισμα  όλων   των  ανωτέρω  δαπέδων   με   επαγγελματική
σφουγγαρίστρα  και   ειδικά   καθαριστικά   ανάλογα    για    κάθε   τύπο
δαπέδου,

 Στις  αίθουσες  που  δεν  χρησιμοποιούνται  θα  γίνεται  καθημερινά
οπτικός έλεγχος,(αίθουσες  συνεδριάσεων,  αρχεία κ.λ.π)

2. W/C   και  ΠΡΌΘΑΛΑΜΌΙ 
 Σαπούνισμα με  ειδικά  καθαριστικά  όλων  των  επιφανειών (πλακάκια,

είδη  υγιεινής,  κουφώματα,  συσκευές  χάρτου  υγείας,  χαρτοπετσέτας
κ.λ.π.)  με  ειδικά πανιά καθαρισμού από ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Καθαρισμός   των  καθρεπτών   με  ειδικά  πανιά  καθαρισμού  από
ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Ιδιαίτερη   προσοχή  στα  σημεία  που  έρχεται  σε  επαφή  καθημερινά  το
ανθρώπινο  σώμα.  Στα  σημεία  αυτά  γίνεται  καθαρισμός-απολύμανση  με
ειδικά καθαριστικά-απολυμαντικά,

 Σκούπισμα  με  σκούπα χειρός  των  δαπέδων,  
 Σφουγγάρισμα των δαπέδων με  ειδικά  απολυμαντικά  καθαριστικά ,

3. ΚΌΥΖΙΝΕΣ
 Σαπούνισμα  με   ειδικά   καθαριστικά   των   επιφανειών  (ντουλάπια

εξωτερικά,  πάγκος,  βρύσες,  νεροχύτης,  λευκές  συσκευές,  μηχανές,  είδη
εστίασης   κ.λ.π.)  

 Σχολαστικό σκούπισμα και  σφουγγάρισμα του δαπέδου της κουζίνας,

4. ΚΌΙΝΌΧΡΗΣΤΌΙ ΔΙΑΔΡΌΜΌΙ 
31.Απομάκρυνση  απορριμμάτων  από  τους  κάδους  και  τοποθέτηση  νέου

σάκου,
32.Κλείσιμο  των  σάκων  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στους

καθορισμένους  χώρους  αποκομιδής   σε  κάδους  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης
όπως προβλέπεται  από την νομοθεσία,

33.Σφουγγάρισμα  όλων   των  ανωτέρω  δαπέδων   ΜΕ   ΑΥΤΌΜΑΤΗ   ΜΗΧΑΝΗ
ΠΛΥΣΕΩΣ   ΣΤΕΓΝΩΣΕΩΣ  ΣΕ  ΌΛΌΥΣ   ΤΌΥΣ  ΚΌΙΝΌΧΡΗΣΤΌΥΣ  ΔΙΑΔΡΌΜΌΥΣ
και   με   επαγγελματική σφουγγαρίστρα  και   ειδικά   καθαριστικά  ανάλογα
για    κάθε   τύπο  δαπέδου(η  χρήση  αυτόματης  μηχανής  αφορά  στο  κτίριο
της 26ης Οκτωβρίου 64)

5. ΥΠΌΓΕΙΌ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
(του νέου κτιρίου επί της οδού 26ης Όκτωβρίου 64)

 Απομάκρυνση  απορριμμάτων  από  τους  κάδους  και  τοποθέτηση  νέου
σάκου,
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 Κλείσιμο  των  σάκων  και  μεταφορά  των  απορριμμάτων  στους
καθορισμένους  χώρους  αποκομιδής   σε  κάδους  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  όπως προβλέπεται  από την νομοθεσία,

 Σκούπισμα των εισόδων των κλιμακοστασίων,  των ανελκυστήρων και   της  ράμπας
οχημάτων  με  συνδυασμό  σκούπας  χειρός  και  μηχανικό  σάρωθρο  απορρόφησης
σκόνης,

 Στα υπόλοιπα σημεία οπτικός έλεγχος και απομάκρυνση ρύπων 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ  1 (ΜΙΑ)  ΦΌΡΑ  ΤΗΝ  ΕΒΔΌΜΑΔΑ
 Πλύσιμο   όλων  των  υαλοπινάκων  και  των   αντιστοίχων  κουφωμάτων  των

εισόδων στο ισόγειο  των κτηρίων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ  1(ΜΙΑ) ΦΌΡΑ ΤΌΝ  ΜΗΝΑ
 Ξαράχνιασμα όλων  των  χώρων.
 Ξεσκόνισμα   επίπλων,  σωμάτων   ψύξης-θέρμανσης  και   γενικά

αντικειμένων   στις    κάθετες   επιφάνειες  και  άνω των 2(ΔΥΟ)  μέτρων
με ειδικά πανιά  καθαρισμού από ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ,

 Σαπούνισμα  όλων  των  κάδων απορριμμάτων   και  των  επιδαπέδιων
σταχτοδοχείων  σε  όλους  τους  χώρους,

 Καθαρισμός  με  υγρό  καθαρισμό,  με  ξεσκόνισμα  ή  με  ηλεκτρική
απορροφητική  μηχανή  των  σιδηροδρόμων  των   υαλοπινάκων  των
κουφωμάτων   και  των περβαζιών  των κοινόχρηστων χώρων,

 Πλύσιμο  με  μηχανή  spray –  extraction  των  υφασμάτινων  επιφανειών
σε όλους  τους χώρους(καθίσματα,  καναπέδες μοκέτες κ.λ.π)  

 Πλύσιμο  των εξωτερικών  υαλοπινάκων από την εξωτερική όψη,
 Γενική  καθαριότητα  και   αφυγείανση  των  W/C 
 Γενική  καθαριότητα  και   αφυγείανση    της  κουζίνας.  
 Καθαρισμός   όλων  των  περιζωμάτων  των  δαπέδων(σοβατεπί).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ 1(ΜΙΑ) ΦΌΡΑ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
 Ξεσκόνισμα  ή  πλύσιμο  με  σκέτο  νερό  και  ειδικά  πανιά  μικροϊνας  (ό,τι

απαιτείται) των φωτιστικών των κτηρίων,
 Πλύσιμο των εξωτερικών υαλοπινάκων από την εσωτερική όψη,
 Πλύσιμο   των  εσωτερικών  θυρών  των  γραφείων,  των  θυρών  των

ντουλαπιών, των αρχειοθηκών

ΠΕΡΙΌΔΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ 1(ΜΙΑ) ΦΌΡΑ ΚΑΘΕ ΧΡΌΝΌ 
(αφορά στο νέο κτίριο της 26ης Όκτωβρίου 64)

 Πλύσιμο  των   εξωτερικών   περσίδων  και  των  εξωτερικών  οριζοντίων
δοκαριών 

 Παρκετάρισμα  μαρμάρων στα  εσωτερικά κλιμακοστάσια στην είσοδο και
γενικά στους χώρους των γραφειακών χώρων

 Γενική  καθαριότητα  ΠΑΡΚΙΝΓΚ  (τοίχοι,  σωλήνες  εξαερισμού,  σωλήνες
πυρόσβεσης, δάπεδα)
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4. Συλλογή άχρηστου χαρτιού 

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  συγκεντρώνει  σε  πλαστικούς  σάκους  το  άχρηστο  χαρτί  κατά  κατηγορίες,
όπως:  

(α) χρωματιστό χαρτί και εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά, βιβλία κλπ. 

(β) λευκό χαρτί φωτοαντιγραφικό, βιβλία, σημειώσεις από φωτοαντιγραφικό χαρτί και από Η/Υ, το οποίο
θα μεταφέρει στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

5. Εξοπλισμός - Υλικά
(α)  Τα  μηχανήματα,  τα  εξαρτήματα,  τα  υλικά  καθαρισμού  και  τα  λοιπά  αναλώσιμα  που  θα
χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, εκτός από: 
(i)  το  Χαρτί  Υγείας,  (ii)  τις  Χειροπετσέτες  και  (iii)  το  Κρεμοσάπουνο  χεριών,   και  θα  πληρούν  τις
προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων (Ν. 3850/2010, ΄΄Κύρωση του Κώδικα νόμων
για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων΄΄ (ΦΕΚ 184/Α/2-06-2010). 
(β)  Τα υλικά καθαρισμού πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών & Καθαριστικών
Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα απολυμαντικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθμό αδείας κυκλοφορίας τους. Όλα τα
απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν επιτρέπεται να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να είναι
επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και
μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτηρίου.
(γ)  Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  προσκομίζει  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  υλικών  που  θα
χρησιμοποιήσει για έγκριση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

6.  Χρόνος Απασχόλησης

ΚΤΙΡΙΌ 26ης ΌΚΤΩΒΡΙΌΥ 64
-Καθημερινή απασχόληση (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ):  2 υπάλληλοι επί 3 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ) 
-Τρεις φορές την εβδομάδα (15.00 μ.μ.  έως  20:00 μ.μ.): 15 υπάλληλοι επί 5 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 255 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΙΡΙΌ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΌΛΓΑΣ 198 
-Καθημερινή απασχόληση (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) :  2 υπάλληλοι επί 3 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ)
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 3 υπάλληλοι επί 5 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 75 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΙΡΙΌ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 5 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 45 ώρες εβδομαδιαίως)

ΕΡΓΌΤΑΞΙΌ ΔΕΝΡΌΠΌΤΑΜΌΥ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 1 υπάλληλος επί 3 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 9 ώρες εβδομαδιαίως)

ΕΡΓΌΤΑΞΙΌ ΩΡΑΙΌΚΑΣΤΡΌΥ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 1 υπάλληλος επί 3 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 9 ώρες εβδομαδιαίως)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΌΡΩΝ ΑΝΑΤΌΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ
-Καθημερινή απασχόληση (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 1 υπάλληλος επί 3 ώρες  (ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ)
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-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 3 υπάλληλοι επί 5 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)
(σύνολο: 60 ώρες εβδομαδιαίως)

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΌΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ
-Καθημερινή απασχόληση (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 3 ώρες  (ΔΕ/ΤΡ/ΤΕ/ΠΕ/ΠΑ)
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 5 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 60 ώρες εβδομαδιαίως)

ΓΡΑΦΕΙΌ ΑΓΡΌΤ. ΌΙΚ. ΛΑΓΚΑΔΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΛΑΓΚΑΔΑ & ΓΡΑΦΕΙΌ ΑΛΕΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 2 υπάλληλοι επί 2 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 12 ώρες εβδομαδιαίως)

ΓΡΑΦΕΙΌ ΑΓΡΌΤ. ΌΙΚ.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 1 υπάλληλος επί 2 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 6 ώρες εβδομαδιαίως)

ΓΡΑΦΕΙΌ ΑΓΡΌΤ. ΌΙΚ.ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΌΥ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 1 ώρα  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 3 ώρες εβδομαδιαίως)

ΓΡΑΦΕΙΌ ΑΓΡΌΤ. ΌΙΚ.ΕΠΑΝΩΜΗΣ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 1 υπάλληλος επί 1 ώρα  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο:3 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΧΑΛΚΗΔΌΝΑΣ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 2 υπάλληλοι επί 2 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 12 ώρες εβδομαδιαίως)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 2 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 6 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 1 ώρα  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 3 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΣΌΧΌΥ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 2 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 6 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΣΙΝΔΌΥ 
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 1 ώρα  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 3 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΜΑΛΓΑΡΩΝ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 1 ώρα  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 3 ώρες εβδομαδιαίως)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΌ ΠΕΝΤΑΛΌΦΌΣ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 1 υπάλληλος επί 2 ώρες  (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 6 ώρες εβδομαδιαίως)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΠΌΥ ΣΤΕΓΑΖΌΝΤΑΙ ΣΤΌΝ ΌΛΘ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 2 υπάλληλοι επί 2 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)
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(σύνολο: 12 ώρες εβδομαδιαίως)

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΌΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΑΠΦΌΥΣ 44
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 4 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 36 ώρες εβδομαδιαίως)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΌΒΑΘΜΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΌΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 1ο Β ΚΕΣΥ & 2ο Β ΚΕΣΥ
ΚΌΛΌΚΌΤΡΩΝΗ 22
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) : 6 υπάλληλοι επί 4 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 72 ώρες εβδομαδιαίως)

1ο ΚΕΣΥ ΘΕΡΜΗ
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 2 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 18 ώρες εβδομαδιαίως)

2ο ΚΕΣΥ ΤΑΝΤΑΛΌΥ 32
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 2 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 18 ώρες εβδομαδιαίως)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΌΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΛΌΥ 33
-Τρεις φορές την εβδομάδα (7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ): 3 υπάλληλοι επί 4 ώρες έκαστος (ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ)

(σύνολο: 36 ώρες εβδομαδιαίως)

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΌΛΌ ΩΡΩΝ : 768 ΩΡΕΣ ΕΒΔΌΜΑΔΙΑΙΩΣ

Καθαριότητα όλων των γραφείων και λοιπές εργασίες σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα.

Οι χρόνοι απασχόλησης αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες.

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα πρωινής ή απογευματινής απα-
σχόλησης διατηρώντας σταθερό το σύνολο ωρών.

Με την ανάληψη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αρχή κατάλογο του προσωπι-
κού που θα εργασθεί στην υλοποίηση της σύμβασης, με πλήρη στοιχεία αυτών, καθώς και κάθε άλλο στοι -
χείο που θα της ζητηθεί     νομίμως από την Αναθέτουσα Αρχή. Για οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού
αυτού η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει  προηγουμένως,          εγγράφως  την Αναθέτουσα
Αρχή και να λαμβάνει σχετική έγκριση.

7. Ειδικοί όροι – Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

(α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει προσωπικό που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, κατάλληλα εκπαι-
δευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής.

(β) Ό ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει, κατά τη εκτέλεση της σύμβασης, έμπειρο και απόλυτα
κατάλληλο προσωπικό με την υποχρέωση να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας του.

(γ) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για θέμα -
τα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι
νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

(δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστι-
κής νομοθεσίας και νομοθεσίας περί πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου (Ν.3850/2010), αναφορικά με
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την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε κα-
μία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, στην
οποία  τυχόν  υπάγονται  οι  εργαζόμενοι,  την  τήρηση  του  νόμιμου  ωραρίου,  των  όρων  υγιεινής  και
ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία για μονομερή καταγ-
γελία της σύμβασης και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου. 

(ε) Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και
ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύ-
χημα που τυχόν προκύψει. 

(στ)  Στην καθ’ ύλην αρμόδια  υπηρεσία θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο
Ι.Κ.Α ή σε άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απα-
ραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία μπορεί να       ζητήσει οποτεδήποτε
οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.

(ζ) Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που αποδεικνύε-
ται με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές.

(η)  Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν κα-
μία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Υπηρεσία, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία,
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους
συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.

(ι)  Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα κοινο -
ποιείται στην  καθ΄ ύλην αρμόδια  υπηρεσία. Το εβδομαδιαίο ή μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθα-
ριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα
παραδίδεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, το αργότερο την 25η ημέρα του προηγούμενου μήνα.

(ια) Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμμα-
τος η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου.

(ιβ) Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του αναλαμ -
βάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργα-
σίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους της υπηρεσίας.

(ιγ) Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για
την  προσωπική ασφάλεια  κάθε  εργαζομένου.  Την ευθύνη για  την τήρηση  των κανόνων  αυτών έχει  ο
ανάδοχος.

(ιδ)  Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων της Υπηρε-
σίας, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα
τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί.

(ιε) Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή και
ευπαρουσίαστη στολή.

(ιστ)  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή:

Α. Kατάσταση ονομάτων του προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας.
Β. Έγγραφο από το ΙΚΑ για την έναρξη δήλωσης αυτών και την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών.
Γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό) έναντι των εργαζομένων  της Αναθέτουσας αρχής  και των                 επι -
σκεπτών.
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Δ. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα υποβάλει την άδεια παραμονής την σχετική άδεια εργασίας.

8. Ειδικές Απαιτήσεις
(α) Οι μηνιαίες εργασίες θα γίνονται την πρώτη (1η) εβδομάδα κάθε μήνα.
(β)  Οι  εργασίες  που θα πραγματοποιούνται  μία  φορά το τρίμηνο ή μία  φορά το χρόνο
θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση Ανθρώπινου  Δυναμικού και Διαχείρι -
σης Ποιότητας Π.Κ.Μ. καθώς και με την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
(γ) Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε φωτοβιοδιασπώμενους πλαστικούς σάκους και μεταφορά  τους
στους κάδους του Δήμου.
(δ) Συγκέντρωση των υλικών ανακύκλωσης σε φωτοβιοδιασπώμενους πλαστικούς σάκους και μεταφορά
τους σε χώρο, που θα υποδείξει η υπηρεσία ή σε κάδους ανακύκλωσης του Δήμου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή,
Α. κατάσταση ονομάτων του προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας.
Β. Έγγραφο από το ΙΚΑ για την έναρξη δήλωσης αυτών και την πληρωμή εργοδοτικών
εισφορών.
Γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό) έναντι των εργαζομένων  της Π.Κ.Μ.  και των επισκεπτών.
Δ. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα υποβάλει την άδεια παραμονής την σχετική
άδεια εργασίας.

9. ΛΌΙΠΕΣ ΥΠΌΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΌΧΌΥ

3.1. Οι διαδικασίες καθαριότητας καθορίζονται αποκλειστικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Δεν θα γίνονται
δημόσια γνωστές, ούτε θα κοινοποιούνται ή θα κοινολογούνται στο υπόλοιπο προσωπικό του Αναδόχου,
εκτός από εκείνο που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για να αναλάβει την υλοποίηση τους, ύστερα από
συνεννόηση με τα αρμόδια και υπεύθυνα στελέχη του Αναδόχου.
3.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα και κατά την κρίση της τις διαδικα-
σίες καθαριότητας, έχει όμως υποχρέωση να γνωστοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως κάθε τροποποίηση,
πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα εφαρμογής τους.

10. ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1  Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας  για το χρονικό διάστημα από 
…….. έως …… ανέρχεται στο ποσό των ……… ευρώ (…….€ ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),
4.2 Η καταβολή του ανωτέρω τιμήματος γίνεται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου το οποίο ο Ανάδο-
χος θα εκδώσει στην συμφωνημένη τιμή για την αξία της παροχής, στο τέλος κάθε μηνός. Το ως άνω τιμο-
λόγιο του Αναδόχου θα εξοφληθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και μετά :

i) την κατάθεση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας,
ii) την κατάθεση κατάστασης του απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από την επιθεώρηση 
εργασίας,
iii) τις ατομικές προσλήψεις του προσωπικού ,
(iv) την κατάσταση παρουσίας του προσωπικού,
(v) την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής  της Κ.Υ., εντός εύλογου χρόνου και σε κάθε περίπτωση του απαιτούμενου 
χρόνου για την έγκριση του σχετικού εντάλματος.

4.3  Σε περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής διαπιστώσει παραβάσεις των όρων 
της παρούσας σύμβασης, η σύμβαση καταγγέλλεται, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν 
ικανοποιούνται, καταβάλλονται όμως από τον αποδέκτη των υπηρεσιών, (Αναθέτουσα Αρχή), οι αποδοχές 
στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές, (παρ.4, άρθρο 68, Ν. 3863/2010).
4.4 Επί της αρχικής αξίας, εκτός Φ.Π.Α , η  αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :

(α) ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7
του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου

Σελίδα 74





“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΤΩΝ

Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

(β) παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64
4172/2013)

4.5 Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δι-
καιούχου σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0875, του Ειδικού Φορέα 721 του τακτικού προϋπολογισμού της
Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους  2020, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 175110(4372)/26-03-2020 Απόφασης Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης με Α/Α 1599 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, με
ΑΔΑ: ΏΣ1Π7ΛΛ-8ΙΑ και ΑΔΑΜ: 20REQ006480578

11.   ΕΠΌΠΤΕΙΑ

5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασκεί άμεση εποπτεία του προσωπικού του με διορισμένο εκπρόσωπο 
του στον καθορισμένο από τη σύμβαση τόπο εργασίας.
5.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τον ανωτέρω εκπρόσωπό του το
αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Ο εκπρόσωπος αυτός είναι υπεύθυνος
για κάθε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή για θέματα που τυχόν θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση
της σύμβασης, για θέματα αμοιβαίας ενημέρωσης και παραλαβή εγγράφων ή αναφορών καθώς και για
τον έλεγχο της καθημερινής, ομαλής και ποιοτικής εξέλιξης των εργασιών.

12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6.1. Η παραλαβή των εργασιών καθαριότητας θα γίνεται τέλος του μήνα και εντός δέκα (10 ) εργάσιμων
ημερών μετά το πέρας μήνα από την αρμόδια επιτροπή οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ερ-
γασιών της Π.Κ.Μ.
6.2. Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία Πρωτόκολλο Παραλαβής ποσοτικής και ποιοτι-
κής παραλαβής εργασιών, εντός Αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την σύνταξή
του.
6.3. Η επιτροπή θα παρακολουθεί, με εξουσιοδοτημένο μέλος αυτής, την πορεία των εργασιών καθαριότη-
τας και θα βεβαιώνει, κάθε μήνα, την καλή εκτέλεση του έργου, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

13. ΕΙΔΙΚΌΙ ΌΡΌΙ-ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

7.1.  Η παρούσα διακόπτεται αυτοδίκαια στη περίπτωση που η αναθέτουσα  αρχή προβεί σε διαδικασίες
σύναψης  ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με φυσικά πρόσωπα, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016). 
7.2. Η παρούσα λύεται πρόωρα και αζημίως για τα μέρη, μόνον κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας υπο-
γεγραμμένη νομίμως από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη.
7.3. Σε περίπτωση παράβασης όρου της παρούσας από τον Ανάδοχο, καταγγέλεται η παρούσα Σύμβαση.
7.4. Σε περίπτωση που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, (ΣΕΠΕ), και του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ διαπιστώσουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλο-
δαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως τον αποδέκτη
των υπηρεσιών (Αναθέτουσα Αρχή). Επίσης, τον ενημερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστί-
μου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά την διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υπο-
χρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκ-
πτωτου.
 Η Υπηρεσία μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
(α)  η  σύμβαση έχει  υποστεί  ουσιώδη τροποποίηση,  κατά την έννοια της παρ.  4 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
(β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που ανα -
φέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει απο-
κλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
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(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστη-
ρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρ-
θρου 68 του Ν.3863/2010

14.ΌΡΙΖΌΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, Ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικό ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπι-
σθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντι-
κού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄
του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επι-
βλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου
συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδι-
κασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται
ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει.

15.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΌΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 Η «Ανάδοχος» κατέθεσε τη με αριθμό……………………………… εγγυητική επιστολή της …………………….. Τράπε-
ζας, περί καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού 
…………………………………….ΕΥΡΏ (…………………... €).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για τρεις μήνες (3) μετά τη λήξη της διάρκειας της παρού -
σας σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η
σχετική διακήρυξη ειδικότερα ορίζουν.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παρα-
λαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

16.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας στον «Ανάδοχο» γίνεται από την 1η /11/2020 έως 31/12/2022

17.ΤΡΌΠΌΠΌΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.
Σε περίπτωση που κάποια από τις υπηρεσίες , η οποία στεγάζεται σε κάποιο από τα κτίρια στα οποία
παρέχει υπηρεσίες ο ανάδοχος, μεταφερθεί σε άλλο κτίριο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.  Η τροποποίηση της Σύμβασης  θα γίνει  με μονομερή Απόφαση της
Αναθέτουσας  Αρχής,  σύμφωνα  με  τα  νέα  τετραγωνικά  μέτρα  και  τις  ανάγκες  που  θα  προκύψουν,
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
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18. ΥΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ

18.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν
όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται
από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή
εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς τη γραπτή έγκριση
του αντισυμβαλλόμενου,  με την εξαίρεση της εξασφαλιστικής εκχώρησης απαιτήσεων σε τράπεζα, χωρίς την προη-
γούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας που παρέχεται μόνον εγγράφως (άρθρο 39 του ν.δ. της 17-7/13-8-1923
“Περί ειδικών διατάξεων επί ανώνυμων εταιρειών)
18.2. Σε περίπτωση αποδοχής από την Αναθέτουσα Αρχή της υποκατάστασης ή της εκχώρησης από τρίτο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την
παρούσα, ο Ανάδοχος, (εργολάβος) και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι
των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

19.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

19.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
19.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας  δύο (2) ημερών  από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται
να απαντήσει εντός  δύο (2) περαιτέρω ημερών  στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΌΡΩΝ

Για  κάθε  διένεξη  ή  διαφορά  που  θα  προκύψει  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  από  την  εφαρμογή  της
παρούσας και θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και στην έκταση των δικαιωμάτων και
των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο. 
Στην  αντίθεση  περίπτωση  οι  συμβαλλόμενοι  έχουν  το  δικαίωμα  να  προσφεύγουν  στα  Ελληνικά
Δικαστήρια. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια των Θεσσαλονίκης.
Η ως άνω διαδικασία δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, και δεν
αναιρεί την εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας.
Η παρούσα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

Για  την  πιστοποίηση  των  ανωτέρω,  συντάχθηκε  η  παρούσα  σύμβαση  σε  πέντε  (5)  όμοια
αντίτυπα, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται.          

ΌΙ ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΌΙ

        Για την «Αναθέτουσα Αρχή»                 Για την  Ανάδοχο Εταιρεία

      Η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.                                                                            Ό Νόμιμος Εκπρόσωπος  
                                                                                                                               
                       
                                                                                         
        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΌΥΛΙΔΌΥ                                                                                         .....................
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	1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.
	2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
	3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
	4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
	5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
	6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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