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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα ,       18/09/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Αρ. Πρωτ. : οικ. 178341 
Σχετ.  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 
Ταχ. ∆/νση:  Κτίριο 210Α Παραλία  
                      Καλλιθέας - Μοσχάτου  
                      (Πρώην Ολυµπιακές  
                      Εγκαταστάσεις) 
Ταχ. Κώδ.  : 176 02 -  Καλλιθέα 
Πληροφορίες για τους όρους της 
∆ιακήρυξης: κ. Ι. Γιαννακάκη 
Τηλ.            : 213 2129120 
E-mail         : doiknt@patt.gov.gr  
 
 

Συνοπτικός διαγωνισµός για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας:  
α) στις ∆/νσεις Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας, καθώς 
και στο ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας, που στεγάζονται στο 
κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165,  
β) στις παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεις µετά των υφιστάµενων κτισµάτων & 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρµου 
στα κτίρια 210Α, 220Α και 240Α και 
γ) στο «Κέντρο Εφοδιασµού» κάτω από την 
γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β,  
συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) µηνών. 

Συνολικός Προϋπολογισµός: 
57.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
Cpv: 90910000-9 – “Υπηρεσίες Καθαρισµού”),  
για τις παρακάτω οµάδες: 
 
ΟΜΑ∆Α Α:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις ∆/νσεις 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆΄ Αθήνας, καθώς και στο ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας, που 
στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. 
Συγγρού 165, προϋπολογιζόµενης αξίας 
12.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
ΟΜΑ∆Α Β:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις 
παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεις, µετά των υφιστάµενων κτισµάτων & 
Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού 
Όρµου, στα κτίρια 210Α, 220Α και 240Α 
προϋπολογιζόµενης αξίας 30.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
ΟΜΑ∆Α Γ:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο «Κέντρο 
Εφοδιασµού» κάτω από την γέφυρα 
«Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, προϋπολογιζόµενης 
αξίας 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις διατάξεις 
του  άρθρου 6, περίπτωση 14, τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες 
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει, καθώς και τον Ν. 4555/2018 (Α’ 
133) (Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»). 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ.  109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ 
αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής µε την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ. 
66313/24553 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ 
αρ. 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017)» καθώς και την αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 
1661/2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής «έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει. 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών», όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών Συµβάσεων». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

7. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

8. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

10. Το Ν. 3863/2010 (Α΄115) «Νέο ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 

12. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
13. Την υπ’ αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ. Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης µε θέµα: «Ρύθµιση Ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 
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14. Την υπ’ αρ. 66/2017 (Α∆Α: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε 
θέµα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής». 

15. Την αριθ. οικ. 130459/2018 (ΦΕΚ 2780/Β/12-7-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε 
θέµα: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταµένους της Περιφέρειας Αττικής» και  ισχύει. 

16. Την αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 114/10-03-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Ορισµού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την αριθ. 79075/12-4-2017(ΦΕΚ 
176/ΥΟ∆∆) όµοια. 

17. Tην υπ’ αριθµ. 425/30-11-2017 (Α∆Α: 6ΥΟΖ7Λ7-∆Ι5) απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου,  µε 
θέµα την Έγκριση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2018 και την αριθ. 
84/2018 (Α∆Α: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά µε την 1

η
 

αναµόρφωση προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2018, καθώς και την 
αριθ. 181/2018 απόφαση (Α∆Α: 6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ) του Περιφερειακού Συµβουλίου «Έγκριση 2

ης
 

τροποποίησης Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους 2018». 
18. Την υπ’ αριθµ. 105159/36993/29-12-2017 Επικύρωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 2018 από 

την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής και την υπ’ αριθµ. 23201/8723/20-04-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα: «Τεκµαιρόµενη νοµιµότητα της υπ’ 
αριθµ. 84/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου», καθώς και την υπ’ αριθµ. 
55780/19589/31-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε 
θέµα: «Τεκµαιρόµενη νοµιµότητα της υπ’ αριθµ. 181/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής». 

19. Tην υπ’ αριθµ. 424/2017 (Α∆Α: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου περί 
έγκρισης σκοπιµότητας και δαπάνης για προµήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής  οικονοµικού έτους 2018, καθώς και την αριθ. 180/2018 (Α∆Α: 
62Μ97Λ7-3ΙΡ) απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
«Έγκριση 2ης αναθεώρησης προγράµµατος προµηθειών 2018». 

20. Το αριθ. πρωτ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών Οργάνων µε θέµα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισµού της αξίας των συµβάσεων».  

21. Τον Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/8-8-2016), άρθρο 78, (προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 16 του Ν. 
4146/2013) περί παραχώρησης κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, µετά των 
υφιστάµενων  κτισµάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρµου. 

22. Την µε αριθ. πρωτ. ∆∆Π/Β/0016000/1186 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3344/Β/19-10-2016) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα: «Καθορισµός όρων και λεπτοµερειών της παραχώρησης 
κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγµα, στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, µετά των υφιστάµενων 
κτισµάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού όρµου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 78 
του Ν. 4413/2016 (148

Α
΄) (προσθήκη παρ. 3

Α
 στο άρθρο 16 του Ν.4146/2013)» και ιδιαίτερα τις 

διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2. 
23. Το µε αριθ. πρωτ. οικ. 8375/13-01-2017 Πρωτόκολλο Καταγραφής –Παράδοσης – Παραλαβής 

των παραχωρηµένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων µετά των υφιστάµενων κτισµάτων & 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρµου  µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΤΑ∆ 
Α.Ε. 

24. Τον Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α΄/1-4-2016) περί Οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσίας Ασύλου, 
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραµµατείας 
Υποδοχής προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», όπως και το άρθρο 21 της ΠΡΑΞΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 138/Α/26-07-2018. 

25. Την αριθ. οικ. 105269/2-6-2016 (ΦΕΚ 1577/Β΄/ 3-6-2016) Κοινή Απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Ναυτιλίας και Τουρισµού και της Περιφερειάρχη Αττικής, περί ίδρυσης του Κέντρου ∆ιαχείρισης, 
Αποθήκευσης και Εφοδιασµού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σηµείων ∆ιαµονής Προσφύγων και 
ιδιαίτερα το άρθρο 4.  

26. Την αριθ. 9481/11-12-2017 Απόφαση παραχώρησης της διάθεσης χρήσης του κτηρίου Β220, 
κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» στον Ολυµπιακό Πόλο Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑ∆, 
για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών της Πολιτείας κατά την αντιµετώπιση του 
προσφυγικού ζητήµατος µέχρι 31.12.2019. 





 

- 4 - 

27. Το Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α’/23-6-2000) «Μεταβίβαση στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
αρµοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορά την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση». 

28. Το ΦΕΚ 174/Β΄/21-02-2001, Απόφαση υπ’ αριθµ. 4367, «Περικοπή ποσοστού από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 

29. Το  αριθ. 25456/2018 (σχετ. 25465) απαντητικό έγγραφο – ορθή επανάληψη- της ∆/νσης 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού, στο οποίο  αναφέρεται ότι:  α) στον ισχύοντα Οργανισµό της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις κλάδου 
Προσωπικού  Καθαριότητας, β) οι θέσεις καθαριστών περιλαµβάνονται στην κατηγορία 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού, γ) στον κλάδο 
βοηθητικού προσωπικού υπάρχουν σαράντα πέντε κενές οργανικές θέσεις µονίµου 
προσωπικού  και προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των 
οποίων οι δύο έχουν προβλεφθεί στην κατανοµή των θέσεων του Οργανισµού µας για την 
Π.Ε.Ν.Τ.Α. και δ) στο φορέα µας επί συνόλου εβδοµήντα επτά (77) υπηρετούντων σε θέσεις 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, είκοσι πέντε (25) εκτελούν καθήκοντα 
καθαριότητας για τις ανάγκες των περίπου εβδοµήντα πέντε (75) υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής, που εκτείνονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του φορέα µας. 

30. Το αριθ. 115397/9-7-2018 έγγραφό µας προς τη ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού και τη ∆/νση 
Μισθοδοσίας µε θέµα: «Παροχή Ενηµέρωσης – Επικαιροποίηση στοιχείων εγγράφου». 

31. Το αριθ. 136037/26-7-2018 απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού, στο 
οποίο αναφέρεται ότι: α) στον ισχύοντα Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-
2018) δεν έχουν προβλεφθεί κενές οργανικές θέσεις κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας, β) οι 
θέσεις καθαριστών περιλαµβάνονται στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) στον 
κλάδο βοηθητικού προσωπικού, γ) στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού υπάρχουν συνολικά 
εξήντα µία (61) κενές οργανικές θέσεις µονίµου προσωπικού και προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι δεσµευµένες και 
δύο (2) έχουν προβλεφθεί στην κατανοµή των κενών θέσεων του Οργανισµού µας για την 
Π.Ε.Ν.Τ.Α και δ) στο φορέα µας επί συνόλου εβδοµήντα επτά (77) υπηρετούντων σε θέσεις 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, είκοσι έξι (26) εκτελούν καθήκοντα 
καθαριότητας για τις ανάγκες των περίπου εβδοµήντα πέντε (75) υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής, που εκτείνονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του φορέα µας. 

32. Το αριθ. 148467/18 απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης Μισθοδοσίας, µε το οποίο καθορίζεται η 
απαιτούµενη µηνιαία δαπάνη (µισθολογικό κόστος) για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων 
υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, εκ των οποίων δύο (2) έχουν 
προβλεφθεί για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τοµέα Αθηνών. 

33. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από το ανωτέρω απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης Ανθρωπίνου 
∆υναµικού ο Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής δεν προβλέπει κενές οργανικές θέσεις 
καθαριστών και εποµένως δεν δύναται να προσδιοριστεί – υπολογιστεί το µισθολογικό κόστος 
για τις συγκεκριµένες θέσεις.  

34. Ότι από τα ανωτέρω προκύπτει πως το υπηρετούν προσωπικό του φορέα στον κλάδο ΥΕ, που 
εκτελούν καθήκοντα καθαριότητας [είκοσι έξι], δεν δύναται να καλύψει την υποχρέωση 
καθαριότητας των  χώρων (δεν επαρκεί). 

35. Το αριθ. οικ. 24113/1-2-2018 έγγραφο της υπηρεσίας µας προς τις ∆/νσεις Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆/Αθήνας και ΚΕ∆∆Υ ∆/Αθήνας, µε θέµα «Παροχή στοιχείων». 

36. Το αριθ. 1083/2-2-2018 έγγραφο της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆/Αθήνας, µε θέµα 
«Παροχή στοιχείων για το κτίριο επί της Λεωφ. Συγγρού 165, Ν. Σµύρνη», στο οποίο 
αναφέρονται οι λόγοι αναγκαιότητας καθαρισµού του εν λόγω κτιρίου και συγκεκριµένα, ότι ο 
αριθµός των εργαζοµένων και στους πέντε ορόφους είναι πολύ µεγάλος, η χρήση των 
κοινόχρηστων χώρων και των τουαλετών είναι πολύ συχνή και εξυπηρετεί, εκτός από τους 
υπαλλήλους και πολλούς επισκέπτες, πολίτες, µικρά παιδιά, που επισκέπτονται τα ΚΕ∆∆Υ για 
διαγνωστική εξέταση, καθώς και πλήθος εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία και 
προσέρχονται στα γραφεία των ∆/νσεών τους. 

37. Το αριθ. πρωτ. οικ. 35106/1-2-2018 έγγραφο της υπηρεσίας µας προς το Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθήνας. 

38. Το υπ’ αριθµ. 35883/2018 απαντητικό έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α., µε θέµα 
«Σχετικά µε καθαριότητα και Φύλαξη του Κέντρου Εφοδιασµού, καθώς και της φύλαξης των 
παραχωρηµένων εκτάσεων µετά των υφιστάµενων κτισµάτων και εγκαταστάσεων στο 
Φαληρικό Όρµο». 

39. Την ανάγκη καθαριότητας του κτιρίου Β220, κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας», όπου 
στεγάζεται το Κέντρο ∆ιαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασµού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των 
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σηµείων διαµονής προσφύγων (Κέντρο Εφοδιασµού), λόγω α) αποθήκευσης ειδών πρώτης 
ανάγκης, όπως είδη σίτισης, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ατοµικής υγιεινής, βρεφικές 
τροφές, πάνες, σκεύη βρεφικής χρήσης και λοιπά σχετικά είδη και β) επίσκεψης, συχνά, 
εκπροσώπων οργανισµών, πολιτών, µαθητών κ.λπ. τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό. 

40. Το υπ’ αριθ. 112884/12-06-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µε θέµα «Τακτική 
καθαριότητα του κτιρίου 220Α της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τοµέα» και το υπ’ αριθ. 
5953/04-06-2018 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθήνας µε το ίδιο θέµα. 

41. Την ανάγκη καθαριότητας των παραχωρηµένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων µετά των 
υφιστάµενων κτισµάτων και εγκαταστάσεων (κτίρια 210Α, 220Α και 240Α  ), για λόγους τήρησης 
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, όπως προβλέπεται από τον 
∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 44 του Ν. 3528/2017). Επιπλέον, η ανάγκη καθαριότητας 
των εν λόγω κτιρίων κρίνεται αναγκαία και λόγω των εντατικών εργασιών ανάπλασης του 
Φαληρικού Όρµου, που γίνονται στην περιοχή.  

42. Την αριθ. 419/2018 (Α∆Α: 7Χ1Σ7Λ7-ΞΥ7) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και των γνωµοδοτικών επιτροπών Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών, Ενστάσεων 
και προσφυγών της Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

43. Τις µε αριθ. 34/03-01-2018 (Α∆Α: Ω1∆Φ4653ΠΣ-Ξ5Φ) & 4572/26-03-2018 (Α∆Α: 
Ω9ΕΗ4653ΠΣ-Χ97) Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής υλικών των ∆/νσεων 
Α/θµιας Εκπαίδευσης και Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆’ Αθήνας αντιστοίχως, καθώς και την µε αριθ. 
29/17-10-2016 (Α∆Α: ΩΦΘ84653ΠΣ-∆ΗΙ) Απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταµένης του 
ΚΕ∆∆Υ ∆’ Αθήνας περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και υλικών 
εργασίας. 

44. Την υπ’ αριθµ. 2192/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε 
την οποία ανακλήθηκε εν µέρει η αριθ. 411/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εγκρίθηκε εκ νέου η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
προϋπολογιζόµενου ποσού ύψους 57.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (Α∆Α: 
ΩΩΓΒ7Λ7-ΩΛΟ)  για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας: α) των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας, καθώς και του ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας, που στεγάζονται 
στο κτίριο, επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, β) των παραχωρηµένων στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεων µετά των υφιστάµενων κτισµάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρµου 
κτίρια 210Α, 220Α και 240Α και γ) του «Κέντρου Εφοδιασµού» κάτω από την γέφυρα 
«Εσπλανάδα» κτίριο 220Β, για τα έτη 2018-2019, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής  Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0875, µε κατανοµή για το έτος 
2018 ποσού 14.250€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και για το έτος 2019 ποσού 42.750€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

45. Την υπ’ αρ. πρωτ. 168368/2018 (Α∆Α: 6ΒΙΜ7Λ7-ΡΑΡ & Α∆ΑΜ: 18REQ003638402) Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης. 

46. Την υπ’ αριθ. 2481/2018 (Α∆Α: ΨΠΚ07Λ7-ΘΩΚ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Συνοπτικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει της τιµής σε ευρώ και καλούµε τα 
φυσικά/νοµικά πρόσωπα, που επιθυµούν να υποβάλουν µε οποιονδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο 
της ∆/νσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών, ΚΤΙΡΙΟ 210Α

 
(ισόγειο), 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Τ.Κ. 17602, 
Καλλιθέα, έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας: α) στις ∆/νσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας, 
καθώς και στο ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 
165, β) στις παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις, µετά των υφιστάµενων 
κτισµάτων & Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρµου, στα κτίρια 210Α, 220Α και 
240Α και γ) στο «Κέντρο Εφοδιασµού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, 
συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) µηνών από την ακριβή ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 57.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
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(CPV: 90910000-9 – “Υπηρεσίες Καθαρισµού”), για τις παρακάτω οµάδες: 
 
ΟΜΑ∆Α Α:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις ∆/νσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας, καθώς και στο ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας, που στεγάζονται στο κτίριο επί 
της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, προϋπολογιζόµενης αξίας 12.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 
 
ΟΜΑ∆Α Β:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις, 
µετά των υφιστάµενων κτισµάτων & Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρµου, στα 
κτίρια 210

Α
, 220

Α
 και 240

Α
 προϋπολογιζόµενης αξίας 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 
 
ΟΜΑ∆Α Γ:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, 
καλούµενο «Κέντρο Εφοδιασµού», κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, 
προϋπολογιζόµενης αξίας 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 

Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: Ηµέρα Τετάρτη 03/10/2018 και ώρα 10.30 π.µ. 
Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ 210Α, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , Τ.Κ. 176 02, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΙΣΟΓΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 
α. όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
γ. συνεταιρισµοί,  που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης. 
 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται. 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες 
από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ.  

 
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής σε ευρώ ανά οµάδα, όπως αυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στο 1

ο
 Άρθρο της παρούσης κι εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας προκήρυξης στο σύνολό τους. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να συντάξουν την προσφορά τους, 
αφού προηγουµένως επισκεφτούν τους χώρους προς καθαρισµό και λάβουν επιτόπια 
γνώση αυτών, καθώς και των συνθηκών εργασίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει ευθύνη για 
ελλιπή περιγραφή, δεδοµένου ότι οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να επαληθεύσουν µε 
ιδία ευθύνη τους προς καθαρισµό χώρους, τις απαιτήσεις των υπηρεσιών, των τοπικών 
συνθηκών, της θέσης, των προϋποθέσεων και των τυχόν δυσκολιών εκτέλεσης της 
υπηρεσίας. 
 
Στην προσφορά θα περιλαµβάνεται το κόστος παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών και των εξόδων για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή 

Προσφορά µπορεί να κατατεθεί για µία ή περισσότερες οµάδες υπηρεσιών. 





 

- 7 - 

τους, όπως και του κόστους παροχής εξειδικευµένου για την συγκεκριµένη υπηρεσία 
τεχνικού εξοπλισµού. 
 
Η προσφορά θα συµπεριλαµβάνει, εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων, όπως αυτά 
αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτηµα ΙV, το οποίον αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας ∆ιακήρυξης, κατ’ εφαρµογή του Ν. 3863/2010, άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, όλα τα κόστη συσκευών και αναλωσίµων υλικών και γενικότερα όλου του 
επαγγελµατικού εξοπλισµού, που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισµού, 
καθώς και το κόστος πενήντα (50) ωρών παροχής υπηρεσιών καθαρισµού για κάθε οµάδα 
ως πρόβλεψη για τυχόν έκτακτες κι επείγουσες ανάγκες. 
 
Η προκήρυξη είναι διαθέσιµη και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.patt.gov.gr  

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
Το αντικείµενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας: α) στις ∆/νσεις 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας, καθώς και στο ΚΕ∆∆Υ ∆΄ 
Αθήνας, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, β) στις 
παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις, µετά των υφιστάµενων κτισµάτων & 
Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρµου, στα κτίρια 210

Α
, 220

Α
 και 240

Α
 και γ) στο 

«Κέντρο Εφοδιασµού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, συνολικής 
διάρκειας δώδεκα (12) µηνών. 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 165, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
∆/ΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΕ.∆.∆.Υ. ∆’ ΑΘΗΝΑΣ 

 
ΕΡΓΟ:                       ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 165 

στη Νέα Σµύρνη 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ:  Συνολική επιφάνεια: 2.777,50 τ.µ. 
    Αναλυτικά: 
    Είσοδος:   50,00 τ.µ. 
    Α’ όροφος: 544,00 τ.µ. & 4 τουαλέτες 
    Β’ όροφος: 544,00 τ.µ. & 2 τουαλέτες & 1 για Α.Μ.Ε.Α. 

Γ’ όροφος: 544,00 τ.µ. & 4 τουαλέτες 
∆’ όροφος: 544,00 τ.µ. & 4 τουαλέτες 
Ε’ όροφος: 501,50 τ.µ. & 4 τουαλέτες 

    ∆ΩΜΑ:   50,00 τ.µ. 
 
1. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ∆ύο (2) ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

(ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τρίτη & Παρασκευή) 
(Ώρα προσέλευσης: η προσέλευση για τον καθαρισµό θα 
γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια Υπηρεσία). 
 

⇒ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  
Α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Γενικός Καθαρισµός (σκούπισµα – υγρό καθάρισµα δαπέδων µε ισχυρό 
απορρυπαντικό/απολυµαντικό) όλων των εσωτερικών χώρων των παραπάνω 
αναφεροµένων κτιρίων (γραφείων, χώρων αρχείου, κοινοχρήστων χώρων, 

ΟΜΑ∆Α Α: 
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κλιµακοστασίων) µε αντικατάσταση στις σακούλες απορριµµάτων, καθαρισµό των 
επιφανειών των γραφείων και των αξεσουάρ που βρίσκονται πάνω σε αυτά, των 
τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών & των οθονών αυτών (µε ειδικά 
καθαριστικά). 
 
Β. ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ WC 
Πλήρης καθαρισµός τουαλετών & W.C. (πλύσιµο των λεκανών και καλυµµάτων αυτών 
εσωτερικά & εξωτερικά, των αποθηκών νερού [καζανάκια], των νιπτήρων, των πλακιδίων, 
όλων των αξεσουάρ και των καθρεπτών) µε ισχυρά απορρυπαντικά και απολυµαντικά υγρά 
και αντικατάσταση στις σακούλες απορριµµάτων µε απολύµανση των καλαθιών. 
  
2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 

(Ώρα προσέλευσης: η προσέλευση για τον καθαρισµό θα 
γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια Υπηρεσία). 

 

⇒ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:                   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΠΕΡΣΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 
 

  
Παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις µετά των υφιστάµενων 
κτισµάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρµου (ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , Τ.Κ. 

176 02, ΚΑΛΛΙΘΕΑ) στα ΚΤΙΡΙΑ : 
α. 210 Α (ισόγειο – 1ος όροφος 1.898 τ.µ. περίπου),  
β. 220 Α (ισόγειο – ηµιώροφος 2.433 τ.µ. περίπου),  
γ. 240 Α (1.494 τ.µ. περίπου, αρχείο & γραφεία) και  
δ. τον περιβάλλοντα χώρο των εισόδων των ανωτέρω κτιρίων α, β και γ και τους 
υαλοπίνακες (τζαµαρίες-τζάµια) δύο ορόφων (εσωτερικά-εξωτερικά). 
 

⇒ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:                   
1. Γενικός Καθαρισµός (σκούπισµα – υγρό καθάρισµα δαπέδων µε ισχυρό 
απορρυπαντικό/απολυµαντικό) όλων των εσωτερικών χώρων των παραπάνω 
αναφεροµένων κτιρίων (γραφείων, χώρων αρχείου, κοινοχρήστων χώρων, 
κλιµακοστασίων) µε αντικατάσταση στις σακούλες απορριµµάτων, καθαρισµό των 
επιφανειών των γραφείων και των αξεσουάρ που βρίσκονται πάνω σε αυτά, των 
τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών & των οθονών αυτών (µε ειδικά 
καθαριστικά). 
2. Πλήρης καθαρισµός τουαλετών & W.C. (πλύσιµο των λεκανών και καλυµµάτων αυτών 
εσωτερικά & εξωτερικά, των αποθηκών νερού [καζανάκια], των νιπτήρων, των πλακιδίων, 
όλων των αξεσουάρ και των καθρεπτών) µε ισχυρά απορρυπαντικά και απολυµαντικά υγρά 
και αντικατάσταση στις σακούλες απορριµµάτων µε απολύµανση των καλαθιών. 
3. Καθαρισµός του περιβάλλοντα χώρου των εισόδων των ανωτέρω κτιρίων α, β και γ µε 
χρήση κατάλληλου πλυστικού µηχανήµατος για την αποµάκρυνση χώµατος, 
περιττωµάτων, κλπ. 
4. Πλύσιµο των καλαθιών απορριµµάτων, των τοίχων (λεκέδες), καθαρισµό των 
αναρτηµένων αντικειµένων, των ντουλαπών και των ερµαρίων. 
5. Καθαρισµός των κουφωµάτων (πόρτες, παράθυρα) και των φωτιστικών σωµάτων. 
6. Εσωτερικός καθαρισµός των υαλοπινάκων (τζαµιών). 
7. Eξωτερικός καθαρισµός των υαλοπινάκων (τζαµαρίες). 
 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  

� ∆ύο (2) ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α για τις υπ’ αριθµ. 1 & 2 εργασίες (ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τρίτη & Παρασκευή). 

� ∆ύο (2) φορές µηνιαίως για την υπ’ αριθµ. 3 εργασία. 
� Μία (1) φορά ανά µήνα για τις υπ’ αριθµ. 4, 5 & 6 εργασίες. 
� Μία (1) φορά ανά εξάµηνο για την υπ’ αριθµ. 7 εργασία. 
 

(Ώρα προσέλευσης: 15:00 µ.µ. για τις υπ’ αριθµ. 1, 2 & 3 εργασίες. 
Για τις υπ’ αριθµ. 4, 5, 6 & 7 εργασίες η προσέλευση για τον 
καθαρισµό θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια 
Υπηρεσία). 

ΟΜΑ∆Α Β: 
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ΚΤΙΡΙΟ 220Β, ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, 
καλούµενο «Κέντρο Εφοδιασµού», στο ∆έλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02, 

Καλλιθέα, κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» 
 
 ΕΡΓΟ:                         ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ  «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ»  
    & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ:   ΚΤΙΡΙΟ Β 220: ΑΠΟΘΗΚΗ – ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ:  

4.000,00 τ.µ. 
                                   ΓΡΑΦΕΙΑ (CONTAINER): 15,00 τ.µ. 
                                   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: 1.000,00 τ.µ. 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ-WC: τρεις (3) γυναικείες τουαλέτες (µε τρεις (3)  
νιπτήρες και τρεις (3) καθρέπτες), τρεις (3) ανδρικές τουαλέτες 
(µε τρεις (3) νιπτήρες και τρεις (3) καθρέπτες) και τέσσερις (4) 
ανδρικοί ουρητήρες. 

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  Τρεις (3) ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

(ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ∆ευτέρα, Τετάρτη & 
Παρασκευή) 
(Ώρα προσέλευσης: η προσέλευση για τον καθαρισµό θα 
γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια Υπηρεσία). 

 

⇒ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  
α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: Γενικός Καθαρισµός (σκούπισµα – υγρό καθάρισµα 
δαπέδων µε ισχυρό απορρυπαντικό/απολυµαντικό) όλων των εσωτερικών χώρων των 
παραπάνω αναφεροµένων κτιρίων (γραφείων, χώρων αρχείου, κοινοχρήστων χώρων, 
κλιµακοστασίων) µε αντικατάσταση στις σακούλες απορριµµάτων, καθαρισµό των 
επιφανειών των γραφείων και των αξεσουάρ που βρίσκονται πάνω σε αυτά, των 
τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών & των οθονών αυτών (µε ειδικά 
καθαριστικά). 
β. ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ WC: Πλήρης καθαρισµός τουαλετών & W.C. (πλύσιµο 
των λεκανών και καλυµµάτων αυτών εσωτερικά & εξωτερικά, των αποθηκών νερού 
[καζανάκια], των νιπτήρων, των πλακιδίων, όλων των αξεσουάρ και των καθρεπτών) µε 
ισχυρά απορρυπαντικά και απολυµαντικά υγρά και αντικατάσταση στις σακούλες 
απορριµµάτων µε απολύµανση των καλαθιών. 
δ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ. 
 
        

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (για όλες τις οµάδες): 

 
Α. Ο καθαρισµός θα γίνεται µε µηχανικά µέσα (απορροφητική σκούπα) και δια χειρών. Στην 
προσφερόµενη τιµή να περιλαµβάνονται και αναλώσιµα όπως: 

• Σακούλες µεγάλες για αποκοµιδή απορριµµάτων 

• Σακούλες µικρές για καλαθάκια γραφείων και WC 

• Υγρό καθαρισµού δαπέδων 

•  Υγρό καθαρισµού WC 

•  Απολυµαντικό υγρό 

•  Υγρό καθαρισµού τζαµιών 
•  Αποσκληρυντικά υγρά 

• Κρεµοσάπουνο χεριών. 
 

• Ειδικότερα για την ΟΜΑ∆Α Γ απαιτείται, επιπλέον, η χρήση ηλεκτροκίνητου 
σαρώθρου κατάλληλου για τον καθαρισµό επιφάνειας τσιµέντου. 

 

• Ο καθαρισµός των υαλοπινάκων (τζαµαρίες) θα γίνεται µε χρήση αναβατορίου, όπου 
απαιτείται. 

ΟΜΑ∆Α Γ: 
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Β. Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και του 
χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού, καθώς και για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών 
της παρούσης, κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει και να προσκοµίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

1. Σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερης έκδοσης) - Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας. 

2. Σε ισχύ πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801/2002, OHSAS 18001:2007 - Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία. 

3. Σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2005 (ή νεότερης έκδοσης) - Σύστηµα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης. 

 
 Τα χρησιµοποιούµενα υλικά καθαρισµού θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα και καταχωρηµένα 
στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και να φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων, όπως 
και πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερης έκδοσης). 
 

Τα πιστοποιητικά των ανωτέρω περιπτώσεων 1, 2 & 3 πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα 
∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 
∆ιαπίστευση και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 
αυτής. 

Πιστοποιητικά τα οποία έχουν λήξει δεν θα γίνονται δεκτά και θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτα. 

Σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα 
πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου αθροιστικά. 

 
Στην τεχνική προσφορά, εκτός των ανωτέρω, οι συµµετέχοντες οφείλουν να 

προσκοµίσουν πρόγραµµα καθαρισµού ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις της παρούσας 
προκήρυξης. Το πρόγραµµα θα περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες καθαριότητας και τον 
τρόπο εκτελέσεως αυτών.  

Επίσης, η τεχνική προσφορά θα περιλαµβάνει υπεύθυνη δήλωση µε αναλυτική 
παρουσίαση των υλικών, των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού που χρησιµοποιεί ο 
διαγωνιζόµενος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
1. Ο Ανάδοχος να διαθέτει επαρκές προσωπικό για τον καθαρισµό των κτιρίων για το καλύτερο 

αποτέλεσµα των εργασιών. 
2. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 

ακεραιότητά του και για το οποίο του  επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα 
συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη 
διαδικασία, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παραγρ. 4, περίπτωση θ΄ του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται ιδίως οι λόγοι 
που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

3. Να µην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου 
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  
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4. Να φροντίζει για την σωστή επιλογή του προσωπικού που θα απασχολείται σε κάθε εργασία, 
σύµφωνα µε τις ικανότητές του και να διαθέτει ειδικευµένο άτοµο για την επίβλεψη και 
προστασία του προσωπικού κατά την ώρα εργασίας του. 

5. Εφόσον παραστεί ανάγκη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες του, όπως 
αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης, στην Αναθέτουσα Αρχή για έως 
και πενήντα (50) ώρες για κάθε οµάδα ως πρόβλεψη για τυχόν έκτακτες κι επείγουσες 
ανάγκες. 

6. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διαφύλαξη των τηλεφωνικών συνδέσεων των υπηρεσιών, 
καθώς προορίζονται αποκλειστικά για υπηρεσιακή χρήση. Σε περίπτωση χρήσης τους από το 
προσωπικό του αναδόχου αυτός θα κληθεί να αποζηµιώσει την Περιφέρεια Αττικής. 

7. Ο ανάδοχος καλείται να καλύψει το κόστος αγοράς και αντικατάστασης κλειδαριών, εφόσον 
απολέσει τα κλειδιά που θα του δοθούν από τις υπηρεσίες για χρήση εκτός των ωρών 
λειτουργίας των υπηρεσιών. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αρχείο, µε ευθύνη του επόπτη που θα οριστεί, µε το 
προσωπικό και τις ώρες απασχόλησης του προσωπικού του και να το επιδεικνύει, όποτε του 
ζητηθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 

9. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό πρέπει να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης.  Οι οικονοµικοί φορείς 
πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα/ Επιµελητήρια. 
[Να συµπληρωθεί σχετικά το πεδίο του ΤΕΥ∆]. 

10. Να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία (πλυσίµατος και γυαλίσµατος δαπέδων), σκεύη, καθώς 
και σάκους απορριµµάτων και τα χρησιµοποιούµενα απορρυπαντικά να είναι κατάλληλα, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί απορρυπαντικών – καθαριστικών σκευασµάτων. Οι 
υπηρεσίες έχουν το δικαίωµα δειγµατοληψίας και, κατά τη διενέργεια αυτής, τηρούνται οι όροι 
που καθορίζονται  στα περί δειγµατοληψίας άρθρα του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

11. Να διαθέτει τα εργαλεία σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας, όσο και από 
άποψη εµφάνισης. 

12. Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού, τα οποία θα είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του άρθρου 2 της παρούσης. 

13. Να αντικαθιστά αµέσως τα εργαλεία σε περίπτωση βλάβης, έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη η 
εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας, τα 
κτίρια θα παρέχουν τον ανάλογο χώρο. Υπεύθυνος για τη φύλαξη των ανωτέρω είναι ο 
ανάδοχος. 

14. Να χορηγήσει στο προσωπικό, που θα παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισµού, µε δικές του 
δαπάνες, τον εξοπλισµό και τα αναλώσιµα υλικά που είναι απαραίτητα για την επιτυχή 
υλοποίηση των ανατεθειµένων υπηρεσιών και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
του προσωπικού του. 

15. Να τηρεί όλους του Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (εργατική νοµοθεσία) και τις 
διατάξεις για αµοιβές (µισθός, επιδόµατα αδείας, δώρα), ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, 
αποζηµιώσεις, φόρους, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισµένου) κλπ. 
και να ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 
προκύπτει από αυτές. Η Περιφέρεια Αττικής  δεν έχει ουδεµία ευθύνη έναντι του αναδόχου, των 
εργαζοµένων εις αυτόν, των προµηθευτών του ή τρίτων, πέραν του ποσού που έχει καθοριστεί 
να καταβάλλεται στον ανάδοχο, βάσει της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης.  

16. Να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές, η 
Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωµα να του επιβάλει πρόστιµο ή να τον κηρύξει έκπτωτο. 

17. Να µην τελεί υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή να µην τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή να µην έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να µην έχει αναστείλει τις επιχειρησιακές του 
δραστηριότητες ή να µην βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. [Να συµπληρωθεί σχετικά το 
πεδίο του ΤΕΥ∆]. 

18. Να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό ότι ουδεµία εξάρτηση 
έχει µε την Περιφέρεια Αττικής και ότι είναι υποχρεωµένος να δέχεται τον τυχόν έλεγχο των 
αποσκευών του κατά την αποχώρηση από τα κτίρια. 

19. Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι 
αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο 
προσωπικό του. 
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20. Να έχει παράσχει κατά τα τρία (3) προηγούµενα έτη συναφείς υπηρεσίες (είτε κατόπιν 
δηµοσίων συµβάσεων είτε κατόπιν ιδιωτικών συµφωνητικών). [Να συµπληρωθεί σχετικά το 
πεδίο του ΤΕΥ∆] 

21. Το προσωπικό που θα απασχολήσει να έχει τουλάχιστον ενός (1) έτους εµπειρία σε υπηρεσίες 
καθαρισµού. 

22. Να εγγυηθεί ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή και επιµέλεια και ότι θα είναι υπεύθυνος 
για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που αναφέρονται στην παρούσα για όλο 
το χρόνο της εργασίας του και για όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας και ότι φέρει κάθε 
αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος, λόγω πληµµελούς καθαριότητας των 
χώρων. Όλες οι σακούλες των απορριµµάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να 
χρησιµοποιούνται για δεύτερη φορά. 

23. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε σάκους 
και µεταφορά τους σε ειδικούς χώρους αποκοµιδής απορριµµάτων και κάδους εκτός των 
κτιρίων. 

24. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας του προσωπικού 
της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Ο ανάδοχος ευθύνεται 
πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων ή για τις ζηµιές, φθορές ή 
βλάβες σε αντικείµενα και σε εγκαταστάσεις, (έπιπλα, µηχανήµατα κλπ) των εν λόγω κτιρίων, 
εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του, του ιδίου ή των εργασιών τους ή 
στην ακαταλληλότητα και ελαττωµατικότητα του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού και έχει την 
υποχρέωση πλήρους και οριστικής αποκατάστασής τους. Η Περιφέρεια Αττικής δεν φέρει 
καµία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα, θάνατο, σωµατική βλάβη, αλλά και για οιαδήποτε 
υλική ζηµία ή φθορά πραγµάτων και εγκαταστάσεων που θα προξενηθεί από το προσωπικό 
που χρησιµοποιεί ο ανάδοχος. Η οποιαδήποτε ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον 
ανάδοχο. 

25. Οι υπηρεσίες θα αρχίσουν να παρέχονται αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άψογη εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, θα πρέπει να ορίσει 
έναν εκπρόσωπο επικοινωνίας και έναν επόπτη υπηρεσιών µε τουλάχιστον τριετή (3) εµπειρία, 
ο/οι οποίος/οι θα βρίσκεται/ονται σε άµεση επικοινωνία - συνεργασία µε τους συντονιστές 
υπάλληλους της Αναθέτουσας Αρχής. 

26. Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή δικαίωµα απορρέει από τη Σύµβαση που θα υπογραφεί σε τρίτους. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

(άρθρα 96 και 97 του Ν. 4412/2016) 
 

1) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, 
προσφορά εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. 

 
2) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται/κατατίθενται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία 

µας (∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών, ΚΤΙΡΙΟ 210
Α
 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Τ.Κ. 17602, 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Ισόγειο, τηλ. 2132129120), όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την 
απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι τις 15.00 µ.µ.  

 
3) Κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών (ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού), 

οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.µ. µέχρι την 10.30 π.µ. ενώπιον της 
αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τοµέα Αθηνών (ΚΤΙΡΙΟ 210Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Τ.Κ. 17602, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 2132129120). Η παραλαβή µπορεί να 
συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσερχόµενων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. 
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού 
οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής. 
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4) Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα Αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τοµέα Αθηνών, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, 
προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία.  

 
5) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 

 
6) Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

(άρθρα 92, 93, 94 και 95 του Ν. 4412/2016) 
 
1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις τριπλούν (1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα), στην ελληνική 
γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. Οι προσφορές και τα 
περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
2. Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α. Η λέξη Προσφορά, 
β. η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών), 
γ. ο τίτλος της Προκήρυξης «Συνοπτικός διαγωνισµός για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας: α) στις ∆/νσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας, 
καθώς και στο ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 
165, β) στις παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις, µετά των υφιστάµενων 
κτισµάτων & Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρµου, στα κτίρια 210Α, 220Α και 
240Α και γ) στο «Κέντρο Εφοδιασµού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, 
συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) µηνών», 
δ.  η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών) και 
ε. τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  
 
Αναλυτικά:  
 
α) Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει: 
 
α1) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού 
προσώπου αναλόγως, ήτοι: 

i. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος και τις µεταβολές της, εάν πρόκειται για ατοµική 
επιχείρηση, ατοµικό πρόσωπο. 

ii. ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του ή κωδικοποιηµένο ισχύον καταστατικό της εταιρείας, 
καθώς και έγγραφα εκπροσώπησης αν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

iii. Ισχύον καταστατικό της εταιρείας, τροποποίησης καταστατικού ή Αντίγραφο ιδρυτικής 
πράξης και τροποποιήσεις αυτής, καθώς και έγγραφα εκπροσώπησης,  αν πρόκειται για 
Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Συνεταιρισµούς. 
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α2) Συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του Παραρτήµατος  
Β΄. 

 
∆ιευκρίνιση για το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) (α2):  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥ∆ υποβάλλεται και υπογράφεται 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής  του, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το 
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για τις 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύµβασης. 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα 
και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
α3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
κατά τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία της Προκήρυξης και να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση 
της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη όλους τους όρους της παρούσας, τους οποίους 
και αποδέχονται ανεπιφύλαχτα. 

ii. Να δηλώνεται ότι: α) δεν αθετεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας και β) 
τηρεί τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και 
πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.  

 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα 
και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
∆ιευκρίνιση για την Υπεύθυνη ∆ήλωση (α3):  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη ∆ήλωση υποβάλλουν: 

α) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 
τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 
β) Όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε 
µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
 

α4) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους. 
 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία. 
 
β) Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», θα περιλαµβάνει:  
 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους των τεχνικών 
προδιαγραφών - απαιτήσεων - γενικών υποχρεώσεων, όπως αυτές περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας,  

2. Το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας αναλυτικά 
[«Στην τεχνική προσφορά, εκτός των ανωτέρω, οι συµµετέχοντες οφείλουν να 
προσκοµίσουν πρόγραµµα καθαρισµού ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις της 
παρούσας προκήρυξης. Το πρόγραµµα θα περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες 
καθαριότητας και τον τρόπο εκτελέσεως αυτών. Επίσης, η τεχνική προσφορά θα 
περιλαµβάνει υπεύθυνη δήλωση µε αναλυτική παρουσίαση των υλικών, των 
µηχανηµάτων και του εξοπλισµού που χρησιµοποιεί ο διαγωνιζόµενος»]. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπου θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ότι επισκέφθηκε τις προς 
καθαρισµό περιγραφόµενες εγκαταστάσεις/κτίρια και έλαβε πλήρη γνώση των απαιτήσεων 
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των υπηρεσιών, των τοπικών συνθηκών, της θέσης, των προϋποθέσεων και των 
δυσκολιών εκτέλεσης της υπηρεσίας, ότι όσα δηλώνει στην τεχνική του προσφορά είναι 
αληθή και ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, β) ότι τηρεί απαρέγκλιτα 
τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί καταβολής των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες 
σε καµία περίπτωση δε µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την ισχύουσα 
νοµοθεσία, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, την τήρηση της νοµοθεσίας για ασφαλιστική 
και υγειονοµική κάλυψη, την τήρηση της νοµοθεσίας και των όρων περί υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου και λαµβάνει όλα 
τα µέτρα συµµόρφωσης, γ) ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
παραγρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, ήτοι τις υποχρεώσεις 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 και δ) ότι θα 
είναι ο µόνος υπεύθυνος για ατυχήµατα ή θάνατο ή σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές 
πραγµάτων και εγκαταστάσεων, που τυχόν συµβούν στο προσωπικό του ή στο Προσωπικό 
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ή σε τρίτους που εµπλέκονται ή µη µε την παροχή 
Υπηρεσιών, που θα συµβούν µε αφορµή την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών από 
υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού του.  

       
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας θα πρέπει να κατατεθεί για καθένα µέλος χωριστά. 
 
Γ) Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», θα 
περιλαµβάνει τον παρακάτω πίνακα συµπληρωµένο, µε την προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 
και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., κατ’ εφαρµογήν του Ν. 3863/2010, άρθρο 68, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους του εξοπλισµού που απαιτείται. 
 

Υπόδειγµα Οικονοµικής προσφοράς 
 

Αριθµός Εργαζοµένων   

Ηµέρες Εργασίας ανά µήνα  

Ώρες Εργασίας ανά µήνα  

*Κλαδική Σύµβαση Εργασίας ή Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας στην περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ η Κλαδική 
Σύµβαση Εργασίας 

 

Προϋπολογιζόµενες νόµιµες αποδοχές ανά µήνα  

Ύψος Ασφαλιστικών Εισφορών  

   

∆ιοικητικό Κόστος παροχής των υπηρεσιών  

Κόστος αναλωσίµων, λειτουργίας, απόσβεσης και 
συντήρησης µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων 

 

Εργολαβικό Κέρδος  

Νόµιµες υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις  

% Φ.Π.Α.  

Σύνολο ανά Μήνα  

 
Στην οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων του διαγωνισµού, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η 
τιµή σε ευρώ, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εκτός από τον Φ.Π.Α. Προσφορά που περιέχει 
τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

⇒ Στην οικονοµική τους προσφορά οι συµµετέχοντες θα πρέπει  να συνυπολογίσουν το 
κόστος πενήντα (50) ωρών παροχής υπηρεσιών καθαρισµού για κάθε οµάδα ως 
πρόβλεψη για τυχόν έκτακτες κι επείγουσες ανάγκες. 

Στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να 
προσκοµίσουν αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι 
εργαζόµενοι που απασχολούν. 
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Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς µε την ζητούµενη παροχή υπηρεσιών από την 
παρούσα ∆ιακήρυξη και το ανωτέρω υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα & υπογραφή. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016) 

 
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών παραλαµβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές 
κατατέθηκαν εµπρόθεσµα. 
 
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
επιτροπής. 
 
Πιο αναλυτικά, η αποσφράγιση γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 
 
1. Μονογράφεται και Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. 
2. Μονογράφονται οι φάκελοι  µε τις ενδείξεις «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά». 
3. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής.  
4. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε  περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δεν γίνουν 
αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

5. Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µovoγράφovται δε και σφραγίζovται 
από την Τριµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  

6. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.    

7. Αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των 
συµµετεχόντων εφόσον οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά 
τους αξιολογήθηκαν από την  αρµόδια Γνωµοδοτική επιτροπή  ως αποδεκτοί. 

8. Σε περίπτωση απόρριψης µιας ή περισσοτέρων προσφορών κατά τα παραπάνω στάδια η 
Γνωµοδοτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τους λόγους απόρριψης.  

9. Οι φάκελοι προσφορών όσων συµµετεχόντων δεν έγιναν αποδεκτοί δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό.  

10. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

 
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού/ων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση σε πρακτικό: α) όσων υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και  των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών 
και γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών. 
 Το ανωτέρω πρακτικό  συντάσσεται σε τρία αντίτυπα, υπογράφεται από τα µέλη της 
ανωτέρω επιτροπής και παραδίνεται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό µαζί µε τους 
φακέλους των προσφορών. 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µία απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.   

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση. 
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Η απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου κοινοποιείται µε επιµέλεια του Τµήµατος 
Προµηθειών της Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών στους προσφέροντες ή συµµετέχοντες. Η εν λόγω 
απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 
προσφορές. 

Η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  (άρθρο 103  του Ν. 4412/2016) 

 
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
οικονοµικό φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσµίας, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών και ούτε 
µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα 
κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, 
ΚΤΙΡΙΟ 210Α -

 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ–ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 

Τ.Κ. 17602, Καλλιθέα, ισόγειο και παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας. 

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών 
(O.E., Ε.Ε.), τον διαχειριστή, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου ο νόµιµος εκπρόσωπός του. 

Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο 
ανάδοχος οφείλει να επισυνάψει τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 
(Φορολογική Ενηµερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενηµερότητα). Αν ο 
προσφέρων 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. 
 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, σε 
ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρησιακές του 
δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Σε περίπτωση που το κράτος – 
µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιο είδος πιστοποιητικό αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση.  
 
4. Πιστοποιητικό/ Βεβαίωση του οικείου Επαγγελµατικού µητρώου/ επιµελητηρίου του 
Παραρτήµατος XI του Παραρτήµατος Α’ του Ν. 4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. 
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5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσης µε τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, ο  ανάδοχος θα 
προσκοµίσει τα ζητηθέντα πρότυπα ή άλλα ισοδύναµα, που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2 
της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

6. Πιστοποιητικό από τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.  
∆ιευκρινίζουµε ότι σύµφωνα µε το υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ-12161-2018/10001 έγγραφο του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώµα επιθεώρησης Εργασίας – 
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα αναφορικά µε την αδυναµία έκδοσης Πιστοποιητικού από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα 
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής, για την απόδειξη της µη υπαγωγής του αναδόχου στις ως 
άνω περιπτώσεις, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει την προβλεπόµενη από το άρθρο 80 
παρ. 2, του Ν. 4412/16, ένορκη βεβαίωση. 
 

7. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύµβασης ή ισοδύναµα αποδεικτικά ή πιστοποιητικά, από τα 
οποία να προκύπτει ότι έχει εκτελέσει επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία αθροιστικά ή για όσο 
χρόνο είναι σε λειτουργία (αν ο ανάδοχος λειτουργεί για χρόνο µικρότερο των τριών ετών) 
τουλάχιστον τρεις κύριες παροχές υπηρεσιών καθαρισµού αντίστοιχης µε την παρούσα 
περιγραφής χώρων-εργασιών-αντικειµένου. 

8. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 
του ή κωδικοποιηµένο καταστατικό (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
και τις µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική 
µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες 
προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία). 

 

 Σε περίπτωση που προσωρινός ανάδοχος είναι Ένωση οικονοµικών φορέων, υποβάλλει 
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
Ένωση. 

 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα παραπάνω δικαιολογητικά ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά 
του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής σε ευρώ, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του οικονοµικού φορέα που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
οικονοµικούς φορείς δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
                                 
Ειδικά δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 

• Ποινικά µητρώα προσωπικού (ηµεροµηνία έκδοσης εντός τριµήνου). 

• Αποδεικτικά εµπειρίας – προϋπηρεσίας του προσωπικού που θα απασχολήσει, τα  οποία 
θα προκύπτουν από προσωπική άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος συνοδευόµενη από 
βεβαίωση εργοδότη ή ασφαλιστικό οργανισµό ή άλλο δηµόσιo φορέα. Το προσωπικό θα 
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πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, ενώ ο επόπτης 
τουλάχιστον τριών (3). 
Σηµείωση: Εάν τα στοιχεία που περιέχουν οι βεβαιώσεις εργοδοτών δεν προκύπτουν από 
το µηχανογραφικό σύστηµα του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) τότε θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από σχετική βεβαίωση του ΣΕΠΕ. 

• Πίνακα µε ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολήσει. 

• Βιογραφικά σηµειώµατα και ταυτότητες των εργαζοµένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 & 221 του Ν. 4412/2016) 

 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση κατά της προκήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ 
του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, εξετάζεται από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζει, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία 
µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της προκήρυξης η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη  πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο, ήτοι την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και του Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον µεγαλύτερος 
κατά ένα (1) µήνα, από το συµβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών που ορίζεται στα έγγραφα της  
Σύµβασης. 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση,      
ζ) τους όρους ότι:  
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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 προκήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και  
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
 

Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 

Σχετικό υπόδειγµα εγγύησης καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α). 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ –  

∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 219 του Ν. 4412/2016) 
 

Οι υπηρεσίες της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης, 
θα γίνουν υπό την οργάνωση, συντονισµό και παρακολούθηση της αναθέτουσας αρχής σε 
συνεννόηση µε τον επόπτη – συντονιστή υπάλληλο, που έχει οριστεί ανά κτίριο και κατόπιν 
συνεννόησης µε τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής.  
 

Η ηµεροµηνία έναρξης των υπηρεσιών της παρούσης διακήρυξης θα είναι η ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης.  
 
 Ο χρόνος διάρκειας των παρεχόµενων υπηρεσιών θα είναι έως δώδεκα (12) µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης. 
 

Ο χρόνος ολοκλήρωσής τους δύναται να παραταθεί έως τις 31/12/2019 µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής (Οικονοµική Επιτροπή) και µε την προϋπόθεση ότι δεν 
θα υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισθέντος ποσού.  
 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τις  αρµόδιες  Επιτροπές 
παραλαβής, µε την σύνταξη Πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016)  
 

Η πληρωµή του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών, που αναλυτικά περιγράφονται 
στην παρούσα προκήρυξη, θα γίνεται ύστερα από την µηνιαία τιµολόγηση αυτών κι έπειτα από την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. Η έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής προϋποθέτει την προηγούµενη προσκόµιση των απαιτούµενων από το 
Νόµο δικαιολογητικών εκ µέρους του αναδόχου κι εφόσον έχει πιστοποιηθεί η εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του από τις αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι αρµόδιες Επιτροπές Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής οφείλουν να αποστέλλουν το 
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών (πρωτότυπο εις τριπλούν) εντός πέντε (5) ηµερών 
από την παραλαβή του µηνιαίου τιµολογίου από τον Ανάδοχο. 
 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
- Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του προµηθευτή (πρωτότυπο). 
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- Αναλυτική κατάσταση των προς πληρωµή παρεχοµένων υπηρεσιών (µπορεί να 
συµπεριλαµβάνεται στο τιµολόγιο). 

- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (κατά την πληρωµή). 
- Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών 
της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής (µηνιαίο). 

 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται 
στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης.  
 

Ο αναλογούν φόρος βαρύνει τον ανάδοχο. 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 

• 0,06% επί της συνολικής αξίας προ Φ.Π.Α. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

• 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

• τέλος χαρτοσήµου 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων, 

• υπέρ ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήµου. 
 
Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

 
Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 04.072 στον ΚΑΕ 0875 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Αττικής για τα οικονοµικά  έτη 2018 - 2019. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο προµηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος 
B΄ 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. Επίσης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.  
 

Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη της εκτέλεσης των 
υπηρεσιών, που αφορά η παρούσα προκήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των 
εργασιών διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. Τέλος, ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση 
προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 

 
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 ∆ιαγωνισµού. 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.  
 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016 
και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 
 
 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 202 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 
 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά 
που θα προκύψει µεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την 
εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 
εδρεύοντα στην Αθήνα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή 
στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 
των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών 
προµηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 
ΧΡHΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Πιστωτικού Ιδρύµατος ………………………… 
Κατάστηµα                ………………………… 
(∆/νση: οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX)                      Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 
       ΕΥΡΩ  ……………………….. 
Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα ……………………………… 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το δικαίωµα της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ …...................... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ: 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……………………………, ΑΦΜ……………………. οδός …………. 
αριθµός … ΤΚ ……….. 
Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….., ΑΦΜ……………οδός …………. 
αριθµός … ΤΚ ……….. 
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
1)…….…...., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
2)……….…., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
3)………….., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας για την 
καλή εκτέλεση από αυτόν/ήν των όρων της ……………. Σύµβασης µε την Περιφέρεια Αττικής για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας: α) στις ∆/νσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας, καθώς και στο ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας, που στεγάζονται στο κτίριο επί της 
οδού Λεωφ. Συγγρού 165, β) στις παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις, µετά των 
υφιστάµενων κτισµάτων & Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρµου, στα κτίρια 210Α, 
220Α και 240Α και γ) στο «Κέντρο Εφοδιασµού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 
220Β και το οποίο καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. 

• Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε 
εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ: 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µέχρι την επιστροφή αυτής. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου 
η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [5002] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΤΙΡΙΟ 210Α, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 

Τ.Κ. 17602, ΚΑΛΛΙΘΕΑ] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ] 

- Τηλέφωνο: [213 2129120] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [doiknt@patt.gov.gr] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.patt.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου των σχετικών CPV): 
[Συνοπτικός διαγωνισµός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας: α) στις ∆/νσεις 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας, καθώς και στο ΚΕ∆∆Υ ∆΄ 
Αθήνας, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, β) στις 
παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις, µετά των υφιστάµενων κτισµάτων & 
Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρµου, στα κτίρια 210

Α
, 220

Α
 και 240

Α
 και γ) στο 

«Κέντρο Εφοδιασµού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β] 
Συνολικός Προϋπολογισµός: 57.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
 
 (CPV 90910000-9 – “Υπηρεσίες Καθαρισµού”) για τις παρακάτω οµάδες: 
 
ΟΜΑ∆Α Α:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις ∆/νσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας, καθώς και στο ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας, που στεγάζονται στο κτίριο επί 
της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, προϋπολογιζόµενης αξίας 12.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 
 
ΟΜΑ∆Α Β:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις, 
µετά των υφιστάµενων κτισµάτων & Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρµου, στα 
κτίρια 210

Α
, 220

Α
 και 240

Α
 προϋπολογιζόµενης αξίας 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 
 
ΟΜΑ∆Α Γ:  
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο «Κέντρο Εφοδιασµού» κάτω από την γέφυρα 
«Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, προϋπολογιζόµενης αξίας 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [18PROC…..…………….] 

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

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

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

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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                               Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή 

ή µεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών 

φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό 

(π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 

κατάλογο
4
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων 

σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από 

κοινού µε άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6
 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους 

υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύµβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες7 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
8
· 

2. δωροδοκία9,10
· 

3. απάτη11· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες12· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
14

. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
15

 το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] 

και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
18

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

[] Ναι [] Όχι  
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)19; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν20: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……]  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
23

 

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

παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου

24
; 

 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις25 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη 
της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των 
µέτρων σχετικά µε τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις26. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα

27
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα Α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Α: Καταλληλότητα 

 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασής

28
; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς29, ο 
οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους 
παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς

30
: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγρα
φή 

ποσά ηµεροµη
νίες 

Παραλήπ
τες 

     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες31, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

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

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει 
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση 
της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και 
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων32 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 
την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 
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10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας33 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 
ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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

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

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 

µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

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

που αναφέρονται
34

, εκτός εάν : 

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

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

δωρεάν
35

. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην Περιφέρεια Αττικής - 
Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τοµέα Αθηνών [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο σύνολο. [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας: α) στις ∆/νσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας, καθώς και στο ΚΕ∆∆Υ ∆΄ Αθήνας, που στεγάζονται στο κτίριο 
επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, β) στις παραχωρηµένες στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεις, µετά των υφιστάµενων κτισµάτων & Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού 
Όρµου, στα κτίρια 210Α, 220Α και 240Α και γ) στο «Κέντρο Εφοδιασµού» κάτω από την 
γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός 
αναφοράς)]. 
 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) 

µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

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

οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

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

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

6  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή 

µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 

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

σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για 

επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008, σ. 42). 

9 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της 

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

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

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

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

και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη 

νοµοθεσία). 

11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών 

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

κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 

12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης 

Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός 

ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

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

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 

εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

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

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και γ) στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισµών τα µέλη του ∆.Σ. ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής 

της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 

73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί 

(µεµονωµένα, κατ' εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την 

επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  

21 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 

εδάφιο).  

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

έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο 

µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν 

ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας 

αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις 
κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
26 Άρθρο 73 παρ. 5. 
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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29 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
30 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
31 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην 
επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 
όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 
32 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή 
ο πάροχος υπηρεσιών. 
33 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε 
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 
του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

34 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

35 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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