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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Κ.Τ. 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 
Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε. Μόσχου  
Τηλέφωνο: 213 2065 877 
Ε-mail: promna@patt.gov.gr 
 
 

                                                    
            Αθήνα, 8/7/2020 

 
                     ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 13/2020 

 
 
 
«Επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, άνω των ορίων, ανοικτός 
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για 
δεκαοκτώ (18) μήνες, στα κτίρια αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και των Κ.Ε.Σ.Υ.», 
σύμφωνα  με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ 
αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016.  

CPV : 90910000-9 

Προϋπολογισμός: 525.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 
Δικαίωμα προαίρεσης για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από 
τη λήξη της σύμβασης.  
 
Συνολικός προϋπολογισμός 1.050.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης. 
   

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:  
 
1.  Το Ν.4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018). 

2. Το Ν.3852/07-06-2010  (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε  με το ν. 4071/11-04-2012  (ΦΕΚ 85 Α/11-
4-2012)   και ισχύει.. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. 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». 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  

7. Το Ν.4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

8. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

9. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
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10. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

12.  Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας». 

13.  Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».    

14. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115Α΄/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 22 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88Α΄/14) και το άρθρο 39 παρ. Β του Ν.4488/2017 

15.  Τις διατάξεις των Π.Δ.38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/4-5-2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

16. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

17. 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

18. Την υπ΄αρ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  

19.  Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

20. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω.  

21. Την υπ’ αρ. 499022/2.9.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»(ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 
688/03.09.2019). 

22. Την υπ. αρ. 722070/12.11.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ανάθεση και  Μεταβίβαση 
σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Π.Α. (ΦΕΚ 
Β/4258/20.11.2019)  

23. Την υπ. αρ. 329/2019 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής σχετικά με την έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης 2020, και το αριθμ. 133615/33583/31.12.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με το οποίο επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής.  

24.  Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ΄αποκλειστικότητα», 
σύμφωνα με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παραχωρούν κατ΄αποκλειστικότητα το 
δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μεταξύ άλλων και σε 
Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ)     

25. Την υπ’ αρ. 34/2020 (ΑΔΑ:ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2020     

26. Την υπ. αρ. 340/2020 (ΑΔΑ: ΨΕ6Φ7Λ7-9ΕΜ-) απόφαση οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης  
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27. Το υπ΄αρ. 842429/18-12-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
για παροχή των στοιχείων των κτιρίων αρμοδιότητας ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών και των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης   

28. Τα υπ΄αρ. 48116/20-1-2020, 49664/21-1-2020, 55825/22-1-2020 και 104967/6-2-2020 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τα οποία απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας τα κτήρια που θα 
ενταχθούν στο σχετικό διαγωνισμό. 

29. Το με ημερομηνία 3/3/2020 συμπληρωματικό ηλεκτρονικό μήνυμα του τμήματος Περιουσίας σχετικά 
με διευκρινίσεις  των εμβαδών Δ/νσεων της Π.Α.  

30. Το με ημερομηνία 5/2/2020  έγγραφο της Δ/νσης Πάρκων & Αλσών σχετικά με συμπληρωματική 
ενημέρωση για την αρ. 42/2018 σύμβαση, διάρκειας 3 ετών, η οποία περιλαμβάνει την καθαριότητα 
των κτιρίων διοίκησης. 

31. Την με Α/Α 1616/3.3.2020 (ΑΔΑΜ REQ006371970 - ΑΔΑ: ΨΘΗ37Λ7-ΔΨΓ) Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης       

32. Την υπ΄αρ 526/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της αρ. 
7/2020  Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΔ1Ω7Λ7-Υ6Ι).  

33. Την αρ. 1317/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση και 
επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και η έγκριση 
των όρων της παρούσας Διακήρυξης    

34. Την με αριθμό 2020-089258 αποστολή περίληψης της παρούσας διακήρυξης για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SIMAP). 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας για δεκαοκτώ (18) μήνες, στα κτίρια αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και των Κ.Ε.Σ.Υ (CPV: 90910000-9), 
προϋπολογισμού με ΦΠΑ: 525.000,00 €, ανά Ομάδα κτιρίων/υπηρεσιών όπως περιγράφονται  στο 
παράρτημα II που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και με δικαίωμα 
προαίρεσης για άλλους δεκαοκτώ (18) μήνες.  

Ομάδες Κτήρια / Υπηρεσίες Προϋπολογισμός/Ομάδα  
(χωρίς ΦΠΑ) 

Ομάδα 1 1) Λ. Συγγρού 15-17 

2) Λ. Συγγρού 80-88 

3) Ελπίδος 5- Ασπρόπυργος 

 

135.157,00 € 

Ομάδα 2 1) Πολυτεχνείου 4  

2) Σταδίου 60   

3) Ζωοδόχου Πηγής 2-4 Αθήνα  

37.000,00 € 

Ομάδα 3 1) Παναγή Τσαλδάρη 15 Καλλιθέα  

2) Τρεις Γέφυρες Κ. Πατήσια     

30.000,00 € 

Ομάδα 4 31ο χλμ Αθηνών-Λαμίας 11.700,00 €  

Ομάδα 5 1) Λ. Αλεξάνδρας 196  

2) Ιερά Οδός- Βοτανικός Αθήνα   

17.000,00 € 

Ομάδα 6 1)  Λ. Μεσογείων 156 Χολαργός  133.530,00 € 
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2) Οδός Βλύχας Περιοχή Εργατικών Κατοικιών Μάνδρα 
Αττικής   

3) 38ο χλμ ΕΟΜΑΚ μεταξύ Μεγάρων & Ν. Περάμου 
Μέγαρα Αττικής  

Ομάδα 7 1) Χίου 16-18   
2)  Υμηττού 219  

59.000,00 € 

 

Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μία, περισσότερες ή και όλες τις Ομάδες της παρούσας 
Διακήρυξης.  

Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 15% της 
προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας 
αξίας του διαγωνισμού με πρόταση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του    
αρ. 105 παρ.1 του Ν. 4412/2016.  

Για τη σύνταξη της προσφοράς τους οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους παροχής 
των υπηρεσιών, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (για τα κτήρια του Κεντρικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής: Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Περιουσίας, για τα κτήρια των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης: Διεύθυνση Π.Ε. Α’ Αθήνας, Χίου 16-18, για το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ΑΘΗΝΑΣ: 
Υμηττού 219). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 9 της υπ’ αρ.56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
και στο Ν.4412/2016.  

1. Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των χώρων ανά Ομάδα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, 
παρ. 1 & 4, του N.4412/2016, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 
Η παρούσα προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 8/7/2020 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καταχωρήθηκε επίσης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 94646.    

Η Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής, στη 
διεύθυνση http://www.patt.gov.gr 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
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3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
 

ΔΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
(ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)              

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ                    
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της υπ’ αρ.56902/215/2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις 
ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα –άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, κατ’ 
αποκλειστικότητα οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του άρθρου 14 του 
Ν.4430/2016 και οι  Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 
2716/1999 (Α΄ 96), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. 

Τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα είναι αποκλειστικά μεταξύ Κοιν.Σ.Επ. ή Κοι.Σ.Π.Ε. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 
τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 15% αυτής, τότε ο υπεργολάβος πρέπει να είναι και 
αυτός Κοιν. Σ.Επ. ή Κοι.Σ.Π.Ε. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 
ν. 4250/2014.  
 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά :  

 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

 τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 
από δικηγόρο,  

 καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).    
 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και 
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία φέρει υπογραφή έως και 10 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.  

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού :  
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 πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. 
ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741),  

 αριθμός της διακήρυξης   
 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  και 
 την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του φακέλου με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» σε 
έντυπη μορφή πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά, υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του 
στο σύστημα.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της Σύμβασης.      

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 1% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. της Ομάδας για την οποία υποβάλλουν προσφορά, ισχύος 
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 
 
 
6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
7. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση που η 
Σύμβαση διακοπεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και για τους λόγους που προβλέπονται στο 
άρθρο 133 του Ν.4412/2016., καθώς και σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο 
φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής.  
 
8.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 

 την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της  

 το Ν.4412/2016 
 
Τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές 
πληροφορίες έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
προσφορών, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές δίνονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, σύμφωνα με το 
αρ.67, παρ.2, του Ν.4412/2016. 
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Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, 
με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή με άλλο τρόπο, είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις 

ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα –άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, κατ’ 
αποκλειστικότητα οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του άρθρου 14 του 
Ν.4430/2016 και οι  Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 
12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96). 

Τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα είναι αποκλειστικά μεταξύ Κοιν.Σ.Επ. ή Κοι.Σ.Π.Ε. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 15% αυτής, τότε ο υπεργολάβος 
πρέπει να είναι και αυτός Κοιν. Σ.Επ. ή Κοι.Σ.Π.Ε. 

 
2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς1 απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

 
3. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, 
ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού 
και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών. 

β) Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

γ) Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 
από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

 Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική  
 Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  μετάφραση στην 

ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

                                        
1 Οικονομικοί φορείς: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
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4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 

5. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.  

6. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

7. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς,  υπό την προϋπόθεση ότι στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον 
πρόσφορο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται ή δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων.       

 
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

δ) τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου. 

 

Λόγοι αποκλεισμού: 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους2 :  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

                                        
2  Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  Ν.4412/2016.  
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

Στις περιπτώσεις των Κοιν.Σ.Επ. ή των Κοι.Σ.Π.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 12 παρ. 9 
& 10 του Ν. 2716/1999).  
 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 
της παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε 5 έτη από την ημερομηνία καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παρ. 4 στα 3 έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 
 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  
ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους3.  

Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν : 

 ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή 

                                        
3 Πρβλ. άρθρο 73, παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του Ν.4412/2016 (σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79, παρ.4, Ν.4412/2016.  
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 όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών.  

 
3.   Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρ. 18 του Ν. 4412/16 ήτοι τις  
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016. 

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

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς εάν 
έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της προσφοράς,  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει  να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
4.   Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό  
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε  
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των  
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν  
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα  
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
 
5.  Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 2 του 
άρθρου 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115Α΄/10) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 
4144/13 (ΦΕΚ 88Α΄/14) και το άρθρο 39 παρ. Β του Ν.4488/2017.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (3) – (5) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.    
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6. Για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής (κατ’ αποκλειστικότητα) των Κοιν.Σ.Επ. ή των 
Κοι.Σ.Π.Ε. στον παρόντα διαγωνισμό απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναφέρονται στο ΕΕΕΣ 
και θα περιλαμβάνονται στον ΦΑΚΕΛΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσωρινού 
αναδόχου, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 
τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
Κριτήρια Επιλογής  

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: 

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό απαιτείται να ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, ήτοι παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων.  

 Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν άδεια σκοπιμότητας από Δημόσια Αρχή ή να είναι εγγραμμένοι 
στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και να 
έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.    

 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς 
(δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται 
να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης).  

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. (πχ Υπεύθυνη 
Δήλωση συνεργασίας ή σύμβαση).  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 
Α΄ του Ν.4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

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

Υπεργολαβία 

α) Οι προσφέροντες θα αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, 
συμπληρώνοντας το ΕΕΕΣ. 

β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει 
υποχρεωτικά χωριστό/ά ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α, Β Γ του μέρους IV του ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να 
επαληθευθεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
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Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε 
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/τους αντικαταστήσει. 

γ) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 
τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνά το 15% αυτής, τότε ο υπεργολάβος πρέπει να είναι και 
αυτός Κοιν.Σ.Επ. ή Κοι.Σ.Π.Ε. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν απαιτείται : 

A) να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία στον καθαρισμό επαγγελματικών, πολυόροφων 
κτηρίων (δημοσίων ή ιδιωτικών), συμπεριλαμβανομένων κλιμακοστασίων και βοηθητικών χώρων. 
Η προϋπηρεσία αυτή πρέπει να δηλώνεται σε Πίνακα, όπου θα αναφέρονται οι κυριότερες 
συμβάσεις της τελευταίας τριετίας (2017, 2018, 2019) και όπου θα αναγράφεται ο τίτλος της 
Σύμβασης, η διάρκεια αυτής, ο προϋπολογισμός και ο φορέας στον οποίο παρασχέθηκαν οι 
σχετικές υπηρεσίες. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από έγγραφα (πρόσφατες βεβαιώσεις ή/και 
συστατικές επιστολές) σχετικά με την ικανοποιητική εκτέλεση του έργου καθαριότητας, που θα 
κατατεθούν με την τεχνική προσφορά.  

B) να διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό, μηχανήματα, προϊόντα καθαρισμού και 
απολύμανσης και  να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τους έγγραφα, έντυπα και 
πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι τα απορρυπαντικά παντός τύπου που θα 
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος είναι α) εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, β) πληρούν 
τις προδιαγραφές CΕ. Για κάθε προϊόν απολύμανσης να υπάρχει άδεια έγκρισης κυκλοφορίας από 
τον ΕΟΦ.        

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 72, 79, 92 παρ.6, στα άρθρα 93 και 94 του 
Ν.4412/2016, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/19-5-2017 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος4 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
Ρητά καθορίζεται ότι, με την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα είναι αποκλειστικά μεταξύ Κοιν.Σ.Επ. ή Κοι.Σ.Π.Ε. 

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

 

                                        
4  (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται: 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό, ύψους 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ 
ΦΠΑ, της Ομάδας για την οποία υποβάλλουν προσφορά ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (περισσότερες πληροφορίες για τις εγγυήσεις και το 
ύψος αυτών παρέχονται στο άρθρο 17 της παρούσας), ήτοι έως τις 31/07/2021. 
 
2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ υποχρεώσεις του.  
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.    

 

3.  ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ)5 του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο 
μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) μέρες πριν την υποβολή του, και το οποίο συνίσταται σε 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη 
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, 
απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική 
εργασία, μη καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 
άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) περιέχει επίσης τις ως 
άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  

 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το 
δικό του Ε.Ε.Ε.Σ., όσο και χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. ψηφιακά υπογεγραμμένο, όπου παρατίθενται οι σχετικές 
πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.   

 Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να 
δίδεται για καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ., στο οποίο 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του Ε.Ε.Ε.Σ.   

 

                                        
5 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσας 
Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου word) το Ε.Ε.Ε.Σ βρίσκεται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. Συστήματος  94646. 
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Ε.Ε.Ε.Σ υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται 
δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και 
συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. Ειδικότερα, 
όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, 
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά σε 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με τη σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Α. Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο αποδοχής 
των όρων που βρίσκεται στο τέλος της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος.  
Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

 Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
.pdf.  

Β. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής τους ικανότητας οι οικονομικοί φορείς πρέπει  να 
υποβάλουν με την τεχνική προσφορά :  

i) Πίνακα παρόμοιων έργων που έχουν υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία (2017-2019),  

ii) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που θα δηλώνουν στον ως άνω Πίνακα.   

iii) Πιστοποιητικά για τα προϊόντα καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του Ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
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Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών), τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.  

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά : 

 -    η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

 -    τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από  
δικηγόρο, 

 -    καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).    

 Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί έως και 10 ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις 
εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ–ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. «Οικονομική Προσφορά» 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν Οικονομική Προσφορά, αναγράφοντας το 
συνολικό κόστος της τριετίας για το σύνολο των κτηρίων/υπηρεσιών ανά Ομάδα, της παρούσας 
Διακήρυξης, για τις οποίες υποβάλλουν προσφορά.  
Η συνολική τιμή θα προκύψει από το άθροισμα των τιμών που θα δοθούν για κάθε κτήριο/υπηρεσία που 
ανήκουν σε μια Ομάδα, όπως αυτές εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και όχι χωριστά από τις 
προσφερόμενες τιμές για κάθε κτήριο/υπηρεσία.         
 
2. Περιεχόμενα & τρόπος υποβολής (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»: 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 

Συμμετοχές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των κτιρίων/υπηρεσιών της Ομάδας, δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 
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Επίσης μπορεί να συμμετέχει για περισσότερες από μία Ομάδες ή για το σύνολο αυτών. 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας : 

Α) Την συνολική τιμή για την τριετία, ανά Ομάδα για την οποία υποβάλλουν προσφορά στην 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
Β) Τους πίνακες οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας Διακήρυξης, σε 
μορφή αρχείου .pdf, συμπληρωμένους και ψηφιακά υπογεγραμμένους.  

Στους πίνακες οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης, θα συμπληρώνεται η τιμή τριετίας για το σύνολο 
των υπηρεσιών ανά κτήριο/υπηρεσία κάθε Ομάδας, για την οποία υποβάλλουν προσφορά καθώς και σε 
χωριστό σημείο της οικονομικής τους προσφοράς (παράρτημα) θα δηλώνονται τα στοιχεία που 
απαιτούνται από το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), ήτοι:  

α) αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, 
β) ημέρες και ώρες εργασίας,  
γ) συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,  
δ) ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων,  
ε) ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,  
στ) τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 
τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεων.  

Επιπροσθέτων, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 
εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

 
3. Κριτήριο Ανάθεσης & Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς: 

Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ ανά Ομάδα, με την προϋπόθεση η προσφορά  να μην υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη της Ομάδας, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της 
Διακήρυξης. 

 
4. Προσφερόμενη Τιμή & οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής 

Προσφοράς: 

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 
συμπληρώσουν την συνολική προσφερόμενη τιμή για την τριετία σε ευρώ με δύο (2) δεκαδικά ψηφία, για 
όλα τα κτήρια/υπηρεσίες της Ομάδας για την οποία υποβάλλουν προσφορά.   

Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ και θα συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από το Φ.Π.Α. 
 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 
προμηθευτή να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με την τιμή ή το κόστος που 
προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από 
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την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
88 και 89 του Ν. 4412/2016.  
 
5. Μη αποδεκτές προσφορές: 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016. 

Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπουν επιπλέον χρέωση ή 
δαπάνη για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα μεταφοράς, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αίρεσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
6. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς: 

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς, ο συμμετέχων  
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, 
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 
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β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 221 Α του Ν.4412/2016. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, η οποία ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις 
της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού Μειοδότη. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα 
Αρχή προς έγκριση. 

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

Σε περίπτωση ισότιμων οικονομικών προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
τις ισότιμες προσφορές. 

Αφού αποσφραγισθούν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 
όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια, στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μία 
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»),8 η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της 
παρούσας. 

 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016, 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη, 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και 
σε έντυπη μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου με τη σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής τους 
υποβολής στο σύστημα.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ΄αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.   
 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  είναι τα εξής: 
 
 1.  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 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 που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, με ημερομηνία 
έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος 
του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για: 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν.2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄ 215). 

Σημείωση  :  
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις.  

Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΙΣΠΕ ή 
ΚΟΙΝΣΕΠ και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.      

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 
τους.    
 
3. Για την απόδειξη μη υπαγωγής στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 68 παρ. 2γ του Ν. 3863/2010 

(ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 για μεν την υποπερίπτωση αα) πιστοποιητικό του «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής 
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, και για το χρονικό διάστημα που δεν 
καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και 
Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη 
βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε 
βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας,  

 για δε τις υποπεριπτώσεις ββ) και γγ) ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών, ως άνω 
υποπερίπτωση αα)      

 Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιριών Παροχής 
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 
προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βαβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον 
συμβολαιογράφου, περί μη υποβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.  

4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης και του δικαιώματος συμμετοχής (κατ’ 
αποκλειστικότητα) :  
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 Καταστατικό του Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε. σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο 
καταστατικό στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο/ Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.  

 Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία του Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε. από 
Δημόσια Αρχή ή πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας   

 Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων εργαζομένων του 
Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. 

 Βεβαίωση από αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησης της, η οποία να 
σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες καθαρισμού). 

 
5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης 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 επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 
 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  
Το Πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

6.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής.   

Διευκρινίζουμε ότι μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από την Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (περίπτωση γ’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 80), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  
 
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.  

Με την υποβολή προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
Περιφέρειας Αττικής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, 
περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των ενώσεων προσώπων:  

 Τα ιδιωτικά έντυπα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση ή την προσφορά «γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον   
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει 
ψηφιακή υπογραφή μετά την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών.    

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

 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α 
πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση (εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών) του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7.α της παρούσας.  

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 
δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό).  

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και 
ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (συγκεκριμένα υποβάλλουν όλα τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά).  

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει ένα φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού. 

 Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της Σύμβασης, να ζητήσει την 
επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού εγγράφου κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει να 
το προσκομίσει.   

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 Τονίζεται ότι: 
 οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους   

 οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών.  

Η προσκόμιση των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο 
οποίος θα αναγράφει τα εξής:  
 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ., ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τον « Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, ανοικτό 
Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τρία έτη, στα κτίρια αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και 
των Κ.Ε.Σ.Υ.» 
 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.  Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.    
 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  
 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. 
  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό έντυπο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του6 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες  με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και στην παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου.  
 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

                                        
6 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016   
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ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%7 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
50%8 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

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

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν.4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των 
εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν.4412/2016), η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο 
της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον 
διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Η 
υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει της τιμής.  
 

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και τουλάχιστον τα εξής: 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) Τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
δ) Την τιμή αναλυτικά 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών  
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές  
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής 
ια)Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή 
 

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του αρ. 68 του Ν. 3863/10, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή, σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο 
που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

                                        
7 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016) 

8 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  
 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει την προβλεπόμενη Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
  

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για δεκαοκτώ (18) μήνες. Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από τη λήξη της. 
Mε αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

Σε περίπτωση που η μετεγκατάσταση της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών στο νέο κτήριο (Ομάδα 2) 
πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης της σύμβασης, τότε οι σχετικές υπηρεσίες 
καθαριότητας στο κτίριο αυτό θα εκκινήσουν με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης και θα διαρκέσουν 
για όσο χρονικό διάστημα θα υπολείπεται έως την λήξη της σύμβασης.  

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Η εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας παρακολουθείται από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες 
οι οποίες θα βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

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

2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 του άρθρου 78 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 
του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. [Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει 
στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του]. 

3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1 και με τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας, εφόσον το(α) 
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνά το 15% αυτής, τότε ο υπεργολάβος 
πρέπει να είναι και αυτός Κοιν.Σ.Επ. ή Κοι.Σ.Π.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται μηνιαία από τις αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής, με 
την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη του 
Τιμολογίου από τον ανάδοχο και της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.   

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να 
παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής.   

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους.   

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας και  στις περιπτώσεις που 
αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/16 σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ίδιου άρθρου, κηρύσσεται 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από  κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτής εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.   
 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί  με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.   
 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να  αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα 
παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους των Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος δεν φροντίζει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την αποκατάσταση της έλλειψης ή 
παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα έως και του 50% της μηνιαίας 
δαπάνης, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση των αρμοδίων 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, παρακρατούμενη από την μηνιαία αμοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής, η 
πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, της Υπηρεσίας διατηρούσης το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και 
κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.  

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ–ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του Ν. 4412/2016), η προθεσμία 
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) 
ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης 
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε 
περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 360 του Ν.4412/2016). 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Οι χρήστες-οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
Α.Ε.Π.Π. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   

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

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
Α.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με ποσό που θα καλύπτει το 1% του προϋπολογισμού της ομάδας για την 
οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς ΦΠΑ, μη συνυπολογιζόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης.  

Κατά συνέπεια, το ύψος των εγγυητικών επιστολών διαμορφώνεται ως εξής :  
Ομάδα 1:  1.352 € 
Ομάδα 2:  370 € 
Ομάδα 3 :  300 € 
Ομάδα 4:  117 € 
Ομάδα 5:  170 € 
Ομάδα 6:  1.336 € 
Ομάδα 7:  590 € 
 
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω απαιτούμενο 
ποσοστό 1%. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, 
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών 
και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 
36 του Ν.4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., το δικαίωμα προαίρεσης ή 
παράτασης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή 
της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της Σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης.  

Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει 
αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 
επιστρέφεται η αρχική.  

Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI. 
 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και Β εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα: 
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α) η ημερομηνία έκδοσης 
β) ο εκδότης 
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 

Κ.Τ., Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών) 
δ) ο αριθμός της εγγύησης  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  
στ) η πλήρης επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 
ζ) οι όροι ότι:  
 αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διζήσεως 
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου  

η) τα στοιχεία της διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  
θ) η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης  
ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και  

ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα αναγράφονται επίσης ο αριθμός και ο τίτλος της 
σχετικής Σύμβασης.   

Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής.  
Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται εντός του 
προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία χρονικού διαστήματος. Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε 
περίπτωση υπαιτίου καθυστέρησης πληρωμής, το δε ύψος αυτού υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες 
νομοθετικές διατάξεις. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονική διατραπεζική πληρωμή στο όνομα 
του δικαιούχου.     
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  
2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής: 

 0,07 % επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων.  

 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος.   





- 32 - 

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0875 του Ε.Φ.01072 του Προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2020, 2021 
και 2022 της Περιφέρειας Αττικής. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του N. 4412/2016 καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων εκτέλεσης του κεφ. “Ειδικοί 
Όροι Εκτέλεσης”, της παρούσης να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών, από την ημερομηνία της  
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.  
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του N. 4412/2016 οργάνου,  
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, 
ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την 
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του Ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Α) ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 1: Υπηρεσίες που στεγάζονται στα κτήρια επί των οδών:  

1) Λ. Συγγρού 15-17    

2) Λ. Συγγρού 80-88   

3) Ελπίδος 5- Ασπρόπυργος 

Προϋπολογισμός Ομάδας:  135.157,00 € χωρίς ΦΠΑ 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εμβαδό 
χώρων 

γραφείων 
(m2) 

Εμβαδό 
Αποθηκ

ών-
Υπογείω

ν (m2) 

Απαιτούμενες 
συνολικές ώρες 

καθαρισμού  
εβδομαδιαίως 

Ελάχιστος 
απαιτούμενος 

αριθμός 
εργαζομένων  

1) Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
 ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ.Τ. & 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ 

 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ                    (υπό 
μεταστέγαση) 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ                    (υπό 
μεταστέγαση) 

 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
της Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ & 

3.431,89 m2 Δύο 
υπόγεια 
γκαράζ) 
 1064,80 

m2 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ισόγειο 
Ενδιάμεση στάθμη ισογείου-ημιώροφος 
(ήτοι 1ος) 
Ημιώροφος (μηχανολογικός) 
1ος   όροφος έως και 6ος όροφος 
Δώμα  
Α’ υπόγειο στάθμευσης  
Β’ υπόγειο στάθμευσης 
 

 
2) Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα 

Ως κατωτέρω: 
 

9.695,26 m2  

Ημιώροφος 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
26, 00 m2   + : 42, 00 m2       

 68 m2 

1ος όροφος 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

 

117,80  m2    

3ος όροφος 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ.Κ.Τ. 

ΑΘΗΝΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

706,68 m2  

3ος όροφος 
 Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

                  
 

763,82 m2  
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4ος όροφος 
 Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (υπό 
μεταστέγαση)  

 Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (υπό 
μεταστέγαση) 

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 (υπό μεταστέγαση) 
 Πρόκειται να στεγασθούν τα 

Γραφεία Περιφερειακών 
Παρατάξεων και οι ως άνω 
υπηρεσίες να μεταφερθούν στα 
νέα υπό μίσθωση γραφεία του 
ίδιου ορόφου ως κάτωθι  

 

521,46  m2  

4ος όροφος 
Νέος μισθωμένος χώρος γραφείων. 
Πρόκειται να στεγασθούν:  
 Γραφείο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ,  
 Γραφείο ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 Δ/νση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Δ/νση ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και  
 Δ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

800  m2  

5ος όροφος 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

      ( ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)  
 

1.470,50  m2  
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6ος όροφος 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ   

 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ  

            ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ Κ.& Ν. 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

 1.187 m2 
 

 

 
3) ΑΡΧΕΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ελπίδος 5,  Τ.Κ. 19300, Αγία Μαρίνα – 
Ασπρόπυργος,  

Ισόγειος χώρος : 4000 m2 

Χώροι γραφείων -2 WC=60  m2 

 

60 m2 
4000 m2 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ  

18.251,95 m2 

 
 

162   

 
 
7  
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ΟΜΑΔΑ 2: Υπηρεσίες που στεγάζονται στα κτήρια επί των οδών : 

1) Πολυτεχνείου 4     

2) Σταδίου 60     

3) Ζωοδόχου Πηγής 2-4  

4) υπό μεταστέγαση σε νέο κτήριο 

Προϋπολογισμός Ομάδας: 37.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Εμβαδό 
χώρων 

γραφείων 
(m2) 

Εμβαδό 
Αποθηκώ

ν-
Υπογείων 

(m2) 

Απαιτούμενες 
συνολικές ώρες 

καθαρισμού  
εβδομαδιαίως 

Ελάχιστος 
Απαιτούμε

νος 
αριθμός 

εργαζομέν
ων 

ημερησίως 
1) Πολυτεχνείου 4  

 
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ (3ος όροφος) 

 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ 
ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ    
(υπόγειο,1ος, 4ος, 6ος) 

 Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (5ος όροφος )  

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ    
(ισόγειο, 2ος όροφος) 

1ο & 2ο  υπόγειο : 271 m2 

Ισόγειο = 233 m2 
1ος όροφος = 193,60 m2 
2ος  όροφος = 193,60 m2  
 3ος όροφος :193,60 m2 

     4ος όροφος : 193,60 m2 
5ος όροφος = 163,30 m2 

6ος όροφος : 133 m2       

7ος όροφος:104 m2 + Δώμα :42,60  m2    

1.450,30 m2 271 m2 

2) Σταδίου 60, Αθήνα 
 

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (1ος όροφος ) 

Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- Δ/ΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (5ος όροφος) 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(6ος όροφος) 

1ος όροφος: 256,92 m2 

5ος όροφος : 457,96 m2 

6ος όροφος : 731,88 m2      

 

1.446,76  
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3) Ζωοδόχου Πηγής 2-4, Αθήνα 
2ος όροφος  

 
ΑΡΧΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ 
 

175 m2  

4) Υπό μεταστέγαση σε νέο κτήριο  
Δ/ΝΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  

 
770-850 m2  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ 

4.193,06 m2 

 
 

44  

 
 
2 

 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Δεν έχει μέχρι σήμερα εκμισθωθεί συγκεκριμένο κτίριο για τη μεταστέγαση της 
Δ/νσης Λαϊκών Αγορών (α/α 4). Σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη αναζητείται κτίριο εντός των 
ορίων του Δήμου Αθηναίων και στα ανωτέρω τετραγωνικά. Οι υπηρεσίες καθαριότητα θα αρχίσουν 
να παρέχονται μετά την εγκατάσταση στο νέο κτίριο και εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρξει τροποποίηση 
της οικείας σύμβασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





- 39 - 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: Υπηρεσίες που στεγάζονται επί των οδών:  

1) Παναγή Τσαλδάρη 15 Καλλιθέα  

2) Τρεις Γέφυρες, Κ. Πατήσια     

Προϋπολογισμός Ομάδας: 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 

 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εμβαδό 

(m2) 

Απαιτούμενες 
συνολικές 

ώρες 
καθαρισμού  

εβδομαδιαίως 

Ελάχιστος 
απαιτούμενο

ς αριθμός 
εργαζομένων 
ημερησίως 

1) Παναγή Τσαλδάρη 15, 
Καλλιθέα 

 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

(Ισόγειο, ημιώροφος, μέρος από το 
πατάρι του ισογείου, μέρος του 1ου, 
2ου, ολοκληρος ο 3ος όροφος) 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(μέρος του 2ου ορόφου: 2 γραφεία)  

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

(10 γραφεία στον 1ο όροφο και 3 
γραφεία στον 2ο όροφο) 
     
 ισόγειο και πατάρι: 543 m2 
 ημιώροφος, 1ος, 2ος, 3ος : 

2.691,75  m2 
                   

3.234,75 m2  

2) ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΙ.Δ.Μ.Υ 
στις ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩ 

ΠΑΤΗΣΙΑ     
300 m2 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ 

3.534,75 m2 30 2 
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ΟΜΑΔΑ 4: Υπηρεσίες που στεγάζονται επί του  

31ο χλμ Αθηνών-Λαμίας 

 

Προϋπολογισμός Ομάδας: 11.700,00 € χωρίς ΦΠΑ 

 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εμβαδό 

(m2) 

Απαιτούμενες 
συνολικές ώρες 

καθαρισμού  
εβδομαδιαίως 

 Ελάχιστος 
απαιτούμενο

ς αριθμός 
εργαζομένων 
ημερησίως 

3) 31ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ-
ΛΑΜΙΑΣ 

 
Β’ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Δ.Δ.Μ.Υ. 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  

γραφεία τα οποία χρησιμοποιούνται 
όλο το έτος : 200 m2 

κοιτώνες που χρησιμοποιούνται 
για 5 μήνες από Νοέμβριο έως 
Μάρτιο: 400 m2 

600 m2   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ 

600 m2 14 1 
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ΟΜΑΔΑ 5: Υπηρεσίες που στεγάζονται επί των οδών: 

1) Λ. Αλεξάνδρας 196  
2) Ιερά Οδός- Βοτανικός Αθήνα 

 
Προϋπολογισμός Ομάδας: 17.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εμβαδό 

(m2) 

 
Απαιτούμενες 

συνολικές ώρες 
καθαρισμού  

εβδομαδιαίως 

Ελάχιστος 
απαιτούμενος 

αριθμός 
εργαζομένων 
ημερησίως 

1) Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 
 
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Κ.Τ.,  

 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κ.Τ.,  

 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κ.Τ. 

 
            υπόγειο, ισόγειο, 1ος (2 κτίρια)      
 

1.792,92 m2 

2) Ιερά Οδός 84, Βοτανικός, Αθήνα 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟΥ 
(Σχολή Απολυμαντών, Απολυμαντήριο, 
Αντιαφροδισιακό Ιατρείο) ΚΑΙ ΠΑΛΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ 

 
Χρησιμοποιούνται τα 2 εκ των 17 κτιρίων 

επιφάνειας  
 60 & 67 m2   

 

127 m2 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ 

1.919,92 m2 

 
 
  

20  

 
 
 

1 
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ΟΜΑΔΑ 6: Υπηρεσίες που στεγάζονται επί των οδών:  

1)  Λ. Μεσογείων 156 Χολαργός  

2) Βλύχας, Περιοχή Εργατικών Κατοικιών - Μάνδρα Αττικής  

 3) 38ο χλμ ΠΕΟΜΑΚ μεταξύ Μεγάρων & Ν. Περάμου Μέγαρα Αττικής   

Προϋπολογισμός Ομάδας: 133.530,00 € χωρίς ΦΠΑ 

 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εμβαδό 

(m2) 

Εμβαδό 
Περιβ. 
Χώρου 

(m2) 

Απαιτούμ
ενες 

συνολικές 
ώρες 

καθαρισμ
ού  

Ελάχιστος 
απαιτούμεν

ος  
αριθμός 

εργαζομένω
ν 

ημερησίως 
1) Λ. Μεσογείων 156, Χολαργός 

 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ.Τ.  
 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΤΕΟ 
4 κτίρια (3 κτίρια ισόγεια, 1ος όροφος) 
ήτοι:  
κτίρια 1, 2, 3 και κτίριο ΚΤΕΟ,  
ΙΣΟΓΕΙΟ 
 Κτίριο 1 
(697,52 m2 κύριοι χώρ.+280,87 m2 βοηθ 
= 978,39 m2 ) 
 Κτίριο 1Α (200 m2) 
 Κτίριο 2  
(1.096,83 m2 κύρ. χώρ.+ 456,03 
m2βοηθ.= 1.552,86 m2) 
 Κτίριο 3 (251,60 m2) 
1ος  ΟΡΟΦΟΣ 
Κτίριο 2 Α όροφος (298,38 m2) 
-περιβάλλων χώρος αυτών  
-το δασάκι εντός του περιβάλλοντος 
χώρου δίπλα στο ΚΤΕΟ 

ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 διώροφο κτίριο  γραφείων με 

υαλοπίνακες (400 m2) 
 ισόγειος χώρος τεχνικού ελέγχου 

αυτοκ. (1600 m2) 
 ΠΡΟΑΥΛΙΟ = 6000 m2 (αλσύλιο 

4.200 m2 + χώρος πρασίνου 1800 m2 ) 
 λοιπός ασφαλτοστρωμένος χώρος 

εξετάσεων (5000 m2) 

10.281,23 m2   6.000 m2     
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2) Οδός Βλύχας – Περιοχή 
Εργατικών Κατοικιών 

Μάνδρα Αττικής 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΕΟ 

 Ισόγειο κτίριο γραφείων 
συνολικού εμβαδού (570 m2) 

       με υαλοπίνακες    
 Ισόγειος στεγασμένος χώρος 

τεχνικού ελέγχου οχημάτων 
εμβαδού (1.150 m2) 

 

1.720,00 m2  

3) 38ο χλμ, ΠΕΟΑΚ μεταξύ 
Μεγάρων & Ν. Περάμου 

Μέγαρα Αττικής  
 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ 
ΚΤΕΟ 

 
 Ισόγειο κτίριο γραφείων με 

υαλοπίνακες   
 

170 m2      

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ 

18.171,23 m2 

 
160  

 
7 
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ΟΜΑΔΑ 7: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας που στεγάζονται επί των οδών:  
1) Χίου 16-18   

2)  Υμηττού 219  
 

Προϋπολογισμός Ομάδας: 59.000,00 € χωρίς ΦΠΑ  

 
 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

ΕΜΒΑΔΟ 
(m2) 

 

Απαιτούμενες 
συνολικές ώρες 

καθαρισμού  

Ελάχιστος 
απαιτούμενος 

αριθμός 
εργαζομένων 
ημερησίως 

1) Χίου 16-18 Αθήνα 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α΄ΑΘΗΝΑΣ 
(ισόγειο, 2ος, 3ος, 7ος) 

α΄υπόγειο, ισόγειο 
και πατάρι (1.555 m2) 

6 ορόφος και δώμα (3.853,96 m2) 
 
Δ/ΝΣΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α΄ΑΘΗΝΑΣ 
 (ισόγειο, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος) 

 
1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ημιόροφος, πατάρι & ισόγειο, 
αίθουσα συνεδριάσεων, 

σκάλες, εσωτερικό 
κλιμακοστάσιο 

 
1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

1ος όροφος 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.408,96 m2 

2) Υμηττού 219, Αθήνα 
 

2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ΑΘΗΝΑΣ 
4ος όροφος 

 
269 m2 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ 

5.677,96 m2 
 

70  
 
4  

 





- 45 - 

 
Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Κοινόχρηστοι 
χώροι (κουζίνες, 

διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ) 

5 φορές την 
εβδομάδα 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός τζαμιών και 
εξωτερικής πόρτας 

Γραφεία  
3 φορές την 
εβδομάδα 

Ξεσκόνισμα - γραφείων και των λοιπών  επίπλων που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων 
και τοποθέτηση νέων σακουλών,  σκούπισμα-καθάρισμα 
μοκετών όπου υπάρχουν. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα δεν 

απαιτείται ειδικό 
συνεργείο 

καθαρισμού) / 

 Τζάμια Εσωτερικά 

1 φορά το μήνα 
Καθαρισμός των τζαμιών, περσίδων 

 

1 φορά το 
2μηνο 

Σκούπισμα, Σφουγγάρισμα Αποθήκες - Αρχεία 
& Υπόγεια 

 1 φορά την 
εβδομάδα 

Άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων 

Σχολαστικός  
καθαρισμός 
καθημερινά 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, 
καθαρισμός καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων 

νιπτήρων-λεκανών, βρυσών, δαπέδου με υγρό 
καθαρισμού δαπέδου –χλώριο – απολυμαντικό & 

αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και χαρτιού 
υγείας στις θήκες τους (τα είδη που αφορούν σαπούνι και 

χαρτί θα είναι από προμήθεια της Π.Α.) 

Κοινόχρηστα WC, 
Τουαλέτες, 
Νιπτήρες 

2 φορές την 
ημέρα  

Ειδικά για τις Δνσεις ΚΤΕΟ, Μεταφορών Κ.Τ. 
(Μεσογείων  156), Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Α’ 
Αθήνας (Χίου 16-18), Δ/νση Δευτεροβάθμιας Α’ 

Αθήνας (ΠΕΚΕΣ-ΚΕΣΥ) Υμηττού 219     

Αύλειος Χώρος 

όπου υπάρχει  

1 φορά την 
εβδομάδα 

Μάζεμα σκουπιδιών, χαρτιών, φύλλων από τον αύλειο 
χώρο του κτιρίου 

Ανελκυστήρες 
5 φορές την 
εβδομάδα 

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 

Χώρος 
Επιθεώρησης 

Αυτ/των ΚΤΕΟ 
1 φορά το μήνα 

Πλύσιμο μηχανημάτων, δαπέδου, τοίχων με ζεστό νερό 
με πιεστικό μηχάνημα ή άλλο τρόπο επιλογής του 

Αναδόχου 

 
 
 
 





- 46 - 

Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Για όσες υπηρεσίες είναι υπό μετεγκατάσταση, ο ανάδοχος θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες 
καθαρισμού στα κτήρια όπου τελικά αυτές θα μετεγκατασταθούν.   

1. Να διαθέτει καθημερινά επαρκές προσωπικό για τον καθαρισμό των κτιρίων για το καλύτερο 
αποτέλεσμα των εργασιών.   

2. 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.    
Να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία (πλυσίματος και γυαλίσματος δαπέδων), σκεύη, καθώς και 
σάκους απορριμμάτων και τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά να είναι σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία περί απορρυπαντικών – καθαριστικών σκευασμάτων. Συγκεκριμένα α) 
εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους β) να πληρούν τις προδιαγραφές CΕ.  Για κάθε 
προϊόν απολύμανσης να υπάρχει άδεια έγκρισης κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.  

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

4. Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Να τηρεί όλους του Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις 
για αμοιβές, 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. 

8. Να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, 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. 

9. Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται στο κλείσιμο τυχόν ξεχασμένων ανοικτών παραθύρων, 
κλιματιστικών, ηλεκτρικών καλοριφέρ, λοιπόν ηλεκτρικών συσκευών, φώτων κ.λ.π., καθώς και στο 
κλείσιμο των γραφείων. 

10. Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λ.π. και να καλύπτει τα κενά από 
ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων 
έναντι της Περιφέρειας. 

11. Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, αφενός υποχρεούται να ειδοποιήσει την Περιφέρεια 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν και αφετέρου να εξασφαλίσει ικανό αριθμό ατόμων για την 
διεκπεραίωση της εργασίας (προσωπικό ασφαλείας). 

12. Να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων που θα χρησιμοποιούνται από 
αυτόν, του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και 
ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν 
κατά την εκτέλεση του Έργου, είτε λόγω πταίσματος των προστιθέντων του Αναδόχου, είτε λόγω 
ακαταλληλότητας και ελαττωματικότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. 
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13. Να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού που θα απασχολείται στην καθαριότητα των κτιρίων, 
όπου θα επισυνάπτονται τα πλήρη στοιχεία του προσωπικού. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται 
άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. 

14. Να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και να ελέγχει 
την ποιότητα των εργασιών του προσωπικού του καθημερινά. Υποχρεούται, επίσης, να ορίσει 
υπεύθυνο εργασιών της εκάστοτε βάρδιας και να γνωστοποιήσει το ονοματεπώνυμό του στo τμήμα 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 80-
88, 3ος όροφος).  

15. Σε περίπτωση έκτακτης καταστροφικής ανάγκης (πυρκαγιά, πλημμύρα), θα υπάρχει άμεση 
επικοινωνία για κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 

16. Να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε 
προσωπικό, πράγματα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και να είναι υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή 
προστιθέντων αυτού ή ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

17. Να χρησιμοποιεί προσωπικό εξειδικευμένο στις εργασίες καθαριότητας, υγιές, άψογο από πλευράς 
συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και για το οποίο θα τηρεί πιστά τις διαδικασίες λειτουργίας των 
Υπηρεσιών και τις Νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.  

18. Να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με τους αρμόδιους κάθε υπηρεσίας με σκοπό την αναγραφή σε αυτό 
τυχόν παραλείψεων, σε ημερήσια βάση. 

19. Να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη έναντι των συνολικών υποχρεώσεων. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης θα έχουν εφαρμογή οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/201 
αρ. 203. 

20. Να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση έχει με 
την Περιφέρεια Αττικής και ότι είναι υποχρεωμένο να δέχεται τον τυχόν έλεγχο των αποσκευών 
του κατά την αποχώρηση από το κτίριο. 

21. 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. 

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. Η συγκέντρωση των απορριμμάτων σε σάκους και μεταφορά τους σε ειδικούς χώρους αποκομιδής 
απορριμμάτων και κάδους εκτός των κτιρίων αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

24. Να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης κατάσταση του προσωπικού που θα αναλάβει 
τον καθαρισμό του κτιρίου, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, κατάσταση μισθοδοσίας 
για το συγκεκριμένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει στο ΙΚΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΟΜΑΔΑ 1: Υπηρεσίες που στεγάζονται στα κτήρια επί των οδών:  

1) Λ. Συγγρού 15-17   2) Λ. Συγγρού 80-88  3) Ελπίδος 5- Ασπρόπυργος 

Προϋπολογισμός Ομάδας: 135.157,00 € χωρίς ΦΠΑ 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Εμβαδό χώρων 

γραφείων 
(m2) 

Εμβαδό 
Αποθηκών-

Υπογείων (m2) 
1. Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ.Τ. & 

ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ 
 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ                    (υπό 
μεταστέγαση) 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ                    
(υπό μεταστέγαση) 

 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

 ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (υπό 
μεταστέγαση) 

 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           
(υπό μεταστέγαση) 

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ισόγειο 
Ενδιάμεση στάθμη ισογείου-ημιώροφος (ήτοι 1ος) 
Ημιώροφος (μηχανολογικός) 
1ος   όροφος έως και 6ος όροφος 
Δώμα  
Α’ υπόγειο στάθμευσης  
Β’ υπόγειο στάθμευσης  

3.431,89 m2 
Δύο υπόγεια 

γκαράζ) 
 1064,80 m2 

 
2) Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα 

Ως κατωτέρω:  
9.695,26 m2  
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Ημιώροφος 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

26, 00 m2   + : 42, 00 m2       
 68 m2 

1ος όροφος 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
117,80  m2    

3ος όροφος 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ.Κ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

706,68 m2  

3ος όροφος 
 Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ               
 

763,82 m2  

4ος όροφος 
 Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (υπό μεταστέγαση)  
 Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (υπό μεταστέγαση) 
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
 (υπό μεταστέγαση) 

 Πρόκειται να στεγασθούν τα Γραφεία 
Περιφερειακών Παρατάξεων και οι ως άνω 
υπηρεσίες να μεταφερθούν στα νέα υπό 
μίσθωση γραφεία του ίδιου ορόφου ως κάτωθι  

 

521,46  m2  

4ος όροφος 
Νέος μισθωμένος χώρος γραφείων. Πρόκειται να 
στεγασθούν:  
 Γραφείο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ,  
 Γραφείο ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 Δ/νση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 Δ/νση ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και  
 Δ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

800  m2  
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5ος όροφος 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ       

( ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)    

1.470,50  m2  

6ος όροφος 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ   
 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   
 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ  

            ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ Κ.& Ν. ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ  

 1.187 m2 
 

 

3) ΑΡΧΕΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ελπίδος 5,  Τ.Κ. 19300, Αγία Μαρίνα – 
Ασπρόπυργος,  

Ισόγειος χώρος : 4000 m2 

                 Χώροι γραφείων -2 WC=60 m2 

 

60 m2 
4000 m2 

 

ΩΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 162 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
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ΟΜΑΔΑ 2: Υπηρεσίες που στεγάζονται στα κτήρια επί των οδών : 

1) Πολυτεχνείου 4   2) Σταδίου 60   3) Ζωοδόχου Πηγής 2-4  

4. Υπο μεταστέγαση Δ/νση Λαϊκών Αγορών 

Προϋπολογισμός Ομάδας: 37.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Εμβαδό 
χώρων 

γραφείων 
(m2) 

Εμβαδό 
Αποθηκών-
Υπογείων 

(m2) 
1. Πολυτεχνείου 4  

 
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (3ος όροφος) 
 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ    

(υπόγειο,1ος, 4ος, 6ος) 
 Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (5ος όροφος )  
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜ. 

ΑΛΛΑΓΗΣ    
(ισόγειο, 2ος όροφος) 

1ο & 2ο  υπόγειο : 271 m2 

Ισόγειο = 233 m2 
1ος όροφος = 193,60 m2 
2ος  όροφος = 193,60 m2  
 3ος όροφος :193,60 m2 

     4ος όροφος : 193,60 m2 
5ος όροφος = 163,30 m2 

6ος όροφος : 133 m2       

7ος όροφος:104 m2 + Δώμα :42,60  m2     

1.450,30 m2 271 m2 

2. Σταδίου 60, Αθήνα 
 

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (1ος όροφος ) 
Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (5ος όροφος) 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (6ος όροφος) 
1ος όροφος: 256,92 m2 

5ος όροφος : 457,96 m2 

6ος όροφος : 731,88 m2      

 

1.446,76  

3.Ζωοδόχου Πηγής 2-4, Αθήνα 
2ος όροφος  

 
ΑΡΧΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

175 m2  

4. Υπο μεταστέγαση σε νέο κτήριο  
Δ/ΝΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ( Να ληφθούν 
υπόψη τα αναφερόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ)  

770-850 m2  

ΩΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 44 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

 

ΟΜΑΔΑ 3: Υπηρεσίες που στεγάζονται επί των οδών:  

1. Παναγή Τσαλδάρη 15 Καλλιθέα  

2. Τρεις Γέφυρες, Κ. Πατήσια     

Προϋπολογισμός Ομάδας: 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εμβαδό 

(m2) 

1. Παναγή Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 
 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

(Ισόγειο, ημιώροφος, μέρος από το πατάρι του ισογείου, 
μέρος του 1ου, 2ου, ολοκληρος ο 3ος όροφος) 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(μέρος του 2ου ορόφου: 2 γραφεία)  

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
(10 γραφεία στον 1ο όροφο και 3 γραφεία στον 2ο 
όροφο) 
     
 ισόγειο και πατάρι: 543 m2 
 ημιώροφος, 1ος, 2ος, 3ος : 2.691,75  m2 
                   

3.234,75 m2  

2. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΙ.Δ.Μ.Υ 
στις ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ     

300 m2 

ΩΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 30 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
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ΟΜΑΔΑ 4: Υπηρεσίες που στεγάζονται επί του  

31ο χλμ Αθηνών-Λαμίας  

 

Προϋπολογισμός Ομάδας: 11.700,00 € χωρίς ΦΠΑ 

 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εμβαδό 

(m2) 

31ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 
 

Β’ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Δ.Μ.Υ. 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  

γραφεία τα οποία χρησιμοποιούνται όλο το έτος : 200 m2 
κοιτώνες που χρησιμοποιούνται για 5 μήνες από 
Νοέμβριο έως Μάρτιο: 400 m2 

600 m2 

ΩΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 14 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
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ΟΜΑΔΑ 5 : Υπηρεσίες που στεγάζονται επί των οδών: 

1) Λ. Αλεξάνδρας 196  
2) Ιερά Οδός- Βοτανικός Αθήνα 

 
Προϋπολογισμός Ομάδας: 17.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 

 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εμβαδό 

(m2) 

2) Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 
 

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Τ.,  
 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κ.Τ.,  
 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κ.Τ. 
                         υπόγειο, ισόγειο, 1ος (2 κτίρια)      
 

1.792,92 m2 

3) Ιερά Οδός 84, Βοτανικός, Αθήνα 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟΥ 
(Σχολή Απολυμαντών, Απολυμαντήριο, Αντιαφροδισιακό Ιατρείο) 
ΚΑΙ ΠΑΛΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Χρησιμοποιούνται τα 2 εκ των 17 κτιρίων επιφάνειας   60 & 67 m2   
 

127 m2 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΩΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 20 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
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ΟΜΑΔΑ 6: Υπηρεσίες που στεγάζονται επί των οδών:  

1)  Λ. Μεσογείων 156 Χολαργός  

2) Βλύχας Περιοχή Εργατικών Κατοικιών Μάνδρα Αττικής  

 3) 38ο χλμ ΠΕΟΜΑΚ μεταξύ Μεγάρων & Ν. Περάμου Μέγαρα Αττικής   

 

Προϋπολογισμός Ομάδας: 133.530,00 € χωρίς ΦΠΑ 

 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εμβαδό 

(m2) 

1) Λ. Μεσογείων 156, Χολαργός 
 

ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ.Τ.  
 ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΕΟ 

4 κτίρια (3 κτίρια ισόγεια, 1ος όροφος) ήτοι:  
κτίρια 1, 2, 3 και κτίριο ΚΤΕΟ,  
ΙΣΟΓΕΙΟ 

 Κτίριο 1 
(697,52 m2 κύριοι χώρ.+280,87 m2 βοηθ = 978,39 m2 ) 

 Κτίριο 1Α (200,00 m2) 
 Κτίριο 2  

(1.096,83 m2 κύρ. χώρ.+ 456,03 m2βοηθ.= 1.552,86 m2) 
 Κτίριο 3 (251,60 m2) 

1ος  ΟΡΟΦΟΣ 
Κτίριο 2 Α όροφος (298,38 m2) 
-περιβάλλων χώρος αυτών  
-το δασάκι εντός του περιβάλλοντος χώρου δίπλα στο ΚΤΕΟ 

ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 διώροφο κτίριο  γραφείων με υαλοπίνακες (400 m2) 
 ισόγειος χώρος τεχνικού ελέγχου αυτοκ. (1600 m2) 
 ΠΡΟΑΥΛΙΟ = 6000 m2 (αλσύλιο 4.200 m2 + χώρος πρασίνου 1800 

m2 ) 
 λοιπός ασφαλτοστρωμένος χώρος εξετάσεων (5000 m2) 

10.281,23 m2   

2) Οδός Βλύχας – Περιοχή Εργατικών Κατοικιών 
Μάνδρα Αττικής 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΕΟ 

 Ισόγειο κτίριο γραφείων συνολικού εμβαδού (570 m2) 
       με υαλοπίνακες    

 Ισόγειος στεγασμένος χώρος τεχνικού ελέγχου οχημάτων 
εμβαδού (1.150 m2) 

1.720,00 m2 

3) 38ο χλμ, ΠΕΟΑΚ μεταξύ Μεγάρων & Ν. Περάμου 
Μέγαρα Αττικής  

 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΕΟ 

 
 Ισόγειο κτίριο γραφείων με υαλοπίνακες   

170 m2    
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ΩΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 160 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
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ΟΜΑΔΑ 7: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας που στεγάζονται επί των οδών:  
1) Χίου 16-18   

2)  Υμηττού 219  
 

Προϋπολογισμός Ομάδας: 59.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 

 
 

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

ΕΜΒΑΔΟ  
(m2) 

1) Χίου 16-18 Αθήνα 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ 
 (ισόγειο, 2ος, 3ος, 7ος) 

                    α΄υπόγειο, ισόγειο και πατάρι (1.555 m2) 
                    6 ορόφος και δώμα (3.853,96 m2) 

 
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ 

 (ισόγειο, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος) 
 

1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ημιόροφος, πατάρι & ισόγειο, αίθουσα συνεδριάσεων, σκάλες, 

εσωτερικό κλιμακοστάσιο 
 

1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
1ος όροφος 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.408,96 m2 

2) Υμηττού 219, Αθήνα 
 

2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ΑΘΗΝΑΣ 
4ος όροφος 

 
269 m2 

 
ΩΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

 
70 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
 

 
ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

 
ΦΠΑ 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ανάλυση Κόστους 

α/α Περιγραφή 
Ποσότητες 

Μονάδα 
μέτρησης 

1 
Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα 

καθαρισμού 
 

Άτομα/ 
ημέρα 

2 Τετραγωνικά Μέτρα ανά άτομο  τ.μ./ άτομο 

3 
Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα 

καθαρισμού 
 Ώρες/ ημέρα 

4 
Ημέρες εργασίας εργαζομένου για την περίοδο 

παροχής της υπηρεσίας  
 …. ημέρες* 

5 
Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου        

(βάσει της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην 
οποία τυχόν υπάγεται) 

 €/ώρα 

6 

Ύψος του προϋπολογισμού ποσού που αφορά τις 
πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο 

των εργαζομένων την περίοδο παροχής 
υπηρεσίας  

 € 

7 
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των 

εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας  
 € 

8 Κόστος αναλωσίμων  € 
9 Εργολαβικό κέρδος %  € 
10 Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις  € 
11 Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών  € 

12 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 € 

13 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 ΕΥΡΩ 

14 ΦΠΑ %  € 

15 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 € 

16 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 ΕΥΡΩ 

17 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία τυχόν 

υπάγονται οι εργαζόμενοι 
 «Περιγραφή» 

 
*Εργάσιμες ημέρες για το διάστημα ../../…. έως ../../…. πάνω στις οποίες υπολογίζεται η προσφορά 
Ο Χρόνος ισχύος της Προσφορά είναι (αριθμητικώς και ολογράφως): 
…………………………………… ημέρες 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………………….. 
   

   Ημερομηνία 
Υπογραφή & Σφραγίδα 
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ΟΔΗΓΙΕΣ   (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς) 
 

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς 
φορείς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί ποινή 
απαραδέκτου της προσφοράς.  

Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μία και μοναδική και θα αναλύεται   
επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος – μέθοδος υπολογισμού – προσδιορισμού αυτής της τιμής. Η 
αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. 

2. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο 
τέλος του ανωτέρω πίνακα. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή ή προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

5. Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο οικονομικής προσφοράς αντίγραφο της 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι στη σύμβαση. 

6. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον 
προσφέροντα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………. 
(ολογράφως και αριθμητικώς) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα  δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής, ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ …...................... υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση) 
………………………………….………… Ταχυδρομική Δ/νση  ………………………………………. για 
τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, ανοικτό διαγωνισμό 
«για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δεκαοκτώ (18) μήνες, στα κτίρια αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και 
των Κ.Ε.Σ.Υ.»,  Διακήρυξη 13/2020, Ομάδα …… 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 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 αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι 
νόμιμη ή μη η απαίτησή σας 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. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., 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 ΙΔΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
 





- 61 - 

 
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……………. 
(ολογράφως και αριθμητικώς) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... 
υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση) 
………………………………….………… Ταχυδρομική Δ/νση ………………………………………. για 
την καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αρ. ….. Σύμβασης  «για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για 
δεκαοκτώ (18) μήνες, στα κτίρια αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και των Κ.Ε.Σ.Υ» , Διακήρυξη 13/2020.  
 
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 αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή 
σας 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. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., 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 ΙΔΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης για το διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Σ. 
 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σε μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια 
Αττικής, ψηφιακά υπογεγραμμένο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη διακήρυξη. 
 
Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 
οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Περιφέρεια Αττικής 
επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία Promitheus ESDPint. 
 
Για τη συμπλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) οι οικονομικοί φορείς θα 
εισάγουν στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESDPint μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
www.promitheus.gov.gr το αρχείο espd-request.xml, το οποίο είναι αναρτημένο στο πεδίο του παρόντος 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και θα το συμπληρώσουν.  
 
Μόλις το συμπληρώσουν, θα επιλέξουν εκτύπωση σε μορφή pdf (από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα 
επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους.  
 
Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους οικονομικούς φορείς και στη 
συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο χώρο του υπόψη συστημικού διαγωνισμού του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    
 

«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δεκαοκτώ (18) μήνες, στα κτίρια αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και 

των Κ.Ε.Σ.Υ.»  Ομάδα …….. 
 
Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ……………….,  του έτους 2019 οι υπογράφοντες την 
παρούσα αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 
43, με Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
…………………………. και αφετέρου ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η 
εταιρεία ………………. με την επωνυμία «……………………………………………..» με δ.τ. 
«…………………….», που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., φαξ 
……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον/την κ. …………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», 
σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από ………….. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται 
για Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. …../……… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την υπ΄αρ………… 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 
«…………………………» (πλήρη στοιχεία) ,  το αποτέλεσμα του Επαναληπτικού, ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δεκαοκτώ (18) μήνες, στα κτίρια αρμοδιότητας 
της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και 
των Κ.Ε.Σ.Υ.»  στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι ……………… € πλέον Φ.Π.Α,  
Ομάδα………, Διακήρυξη 13/2020 και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι  ……………€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν τη 
σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείμενο  της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δεκαοκτώ (18) μήνες, 
στα κτίρια ………………………..»    
Ειδικότερα, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την παρούσα σύμβαση είναι οι παρακάτω 
…. ……………………………………. 
  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 
Ειδικότερα, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την παρούσα σύμβαση είναι οι παρακάτω: 
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

1. Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για δεκαοκτώ (18) μήνες. Η Περιφέρεια Αττικής 
διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από 
τη λήξη της. 





- 64 - 

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

3. Σε περίπτωση που η μετεγκατάσταση της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών στο νέο κτήριο (Ομάδα 2) 
πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης της σύμβασης, τότε οι σχετικές υπηρεσίες 
καθαριότητας στο κτίριο αυτό θα εκκινήσουν με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης και θα 
διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα θα υπολείπεται έως την λήξη της σύμβασης.  

4. Η εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι 
οποίες θα βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

5. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

6. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 
4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής, με την σύνταξη 
πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. 
Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του 
Τιμολογίου από τον ανάδοχο και της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.   
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να 
παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής.   
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους.   

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
από τις αρμόδιες Ειδικές Επιτροπές Παραλαβής. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της 
δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 
προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Η πληρωμή του 
αναδόχου θα πραγματοποιείται εντός του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία χρονικού 
διαστήματος. Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστέρησης πληρωμής, το δε 
ύψος αυτού υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Η πληρωμή θα 
πραγματοποιείται με ηλεκτρονική διατραπεζική πληρωμή στο όνομα του δικαιούχου.     
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  

2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής: 

 0,07 % επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
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 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων.  

 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος.   

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
Η δαπάνη θα βαρύνει ΚΑΕ 0875 του Ε.Φ.01072 του Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020, 2021 
και 2022 της Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
         ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 
……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, ισχύος………………., 
της ……………….. Τράπεζας. 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας και  στις περιπτώσεις που 
αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/16 σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ίδιου άρθρου, κηρύσσεται 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από  κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτής εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.   
 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί  με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.   
 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να  αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα 
παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους των Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος δεν φροντίζει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την αποκατάσταση της έλλειψης ή 
παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας, θα του επιβάλλεται ποινική ρήτρα έως και του 50% της μηνιαίας 
δαπάνης, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση των αρμοδίων 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, παρακρατούμενη από την μηνιαία αμοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής, η 
πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, της Υπηρεσίας διατηρούσης το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και 
κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
 
Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 
 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της με αρ. 13/2020  
Διακήρυξης και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα.  
 
Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών. 
 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και 
υπογράφτηκε και από τους δύο. 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  
 

Για την Περιφέρεια Αττικής 
 
 
 
 

    Για τον ανάδοχο 

  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 




