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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 

Ν.Π.Γ.Γ. 
ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ(ΚΔ.ΜΔ.Α) 
 

 
            Κνκνηελή 03/04/2019 

                                                     Αξηζκ. Πξση:1269 
 

ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ:  1/2019 
 

(Ζιεθηξνληθφο δηεζλήο αλνηρηφο δηαγσληζκφο) 
                                  CPV 90911200-8 
 
 
 
 

Σαρ. Γ/λζε : 
Σ.Κ. : 
Πιεξνθνξίεο: 
Σειέθσλα :  
FAX : 
E-mail: 

Γξ. Μαξαζιή 1 
69133 Κνκνηελή 
Μ. Μεξέηε 
25310/23175,72414  
25310/81983 
pvsdkom@otenet.gr 

Ζιεθηξνληθφο δηεζλήο  δηαγσληζκφο κε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο άλσ ησλ νξίσλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηεο ηηκήο, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «ΤΠΖΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηΪμεηο: 
1. ηνπ λ. 4555/2018 Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο - ΔκβΪζπλζε ηεο Γεκνθξαηέαο   

Δλέζρπζε ηεο πκκεηνράο – Βειηέσζε ηεο νηθνλνκηθάο θαη αλαπηπμηαθάο ιεηηνπξγέαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα 
«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η. 

2. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

3. ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Γηα ηε δηαρεέξηζε, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ εθαξκνγά αλαπηπμηαθψλ παξεκβΪζεσλ γηα ηελ 
πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2014−2020, Β) ΔλζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δέθαην, ηξνπνπνέεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 
297) θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρεέξηζε, Ϋιεγρνο θαη εθαξκνγά αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβΪζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2007 -2013», 

4. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) 
– δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγάζεηο, 
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα-Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1,   

5. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα-Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο» θαη 
εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1,   

6. ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην» 
7. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…»,  
8. ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”, 
9. ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν 

θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,   

                                                           
 

mailto:pvsdkom@otenet.gr




2 

 

 
 
 
 

10. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο»,  
11. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”  θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 

θαη 13 Ϋσο 15, 
12. Σνπ Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/Α') «Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζέσλ ππαιιάισλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».  

13. Σνπ Ν. 4254/14, (ΦΔΚ 85/7.04.2014 ηεχρνο Α’) Ϊξζξν 1, παξ. Γ, ππνπαξΪγξαθνο Γ.1. «ΜΫηξα ζηάξημεο θαη 
αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο ζην πιαέζην εθαξκνγάο ηνπ λ. 4046/2012 θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»  

14. Σνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115 η.Α/15-7-2010) «ΝΫν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθεέο δηαηΪμεηο θαη 
ξπζκέζεηο ζηηο εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο» φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 22 ηνπ λ. 4144/2013 (ΦΔΚ η.Α88/18.4.2013)  

15. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνέεζε δηαηΪμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη ζηνηρεέα”, 
16. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο” 
17. ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ 
Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο» 

18. Σηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΝΠΓΓ «ΚΫληξνπ ΜΫξηκλαο θαη Αιιειεγγχεο Γάκνπ Κνκνηελάο» 
(ΚΔ.ΜΔ.Α) νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2019  θαη 2020 . 

19. Σηο ππ΄ αξηζ. απνθΪζεηο ηνπ Γ. κε ζΫκα (i)  εξέηαζηρ-αξιολόγηζηρ ενζηάζεων και πποζθςγών για ηιρ 

δημόζιερ ζςμβάζειρ ππομηθειών και γενικών ςπηπεζιών για ηο έηορ 2019  ηνπ Ν.4412/2016 (7/2019) θαη (ii) 
παπαλαβήρ ηος ανηικειμένος δημοζίων ζςμβάζεων παποσήρ γενικών  ςπηπεζιών για ηο έηορ 2019  
(9/2019), ηνπ «ΚΫληξνπ ΜΫξηκλαο θαη Αιιειεγγχεο Γάκνπ Κνκνηελάο»   

20. Σελ αξηζ. 30/2019 ζρεηηθά κειΫηε ηεο Γ/λζεο  ΠεξηβΪιινληνο, Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο ηνπ  Γάκνπ 
Κνκνηελάο γηα ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηεο αλσηΫξσ 
εξγαζέαο. 

21. Σν ππ. 906./20-05-2011 Φ.Δ.Κ. ζπγρψλεπζεο ηνπ ΝΠΓΓ 
22. Σελ κε ππ. αξ. 48./2019 απφθαζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηνπ ΝΠΓΓ γηα Ϋγθξηζε αηηάκαηνο δηΪζεζεο πέζησζεο.  
23. Σελ κε ππ. αξ. 29/2019 απφθαζε ηνπ Γ..  γηα Έγθξηζε δηελΫξγεηαο αλνηρηνχ δηεζλά κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, 

δηΪζεζε πέζησζεο γηα «ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟΤ 
ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» Ϋγθξηζε  δΫζκεπζεο πέζησζεο χςνπο γηα ην 2019 κε ην 
πνζφ ησλ 163.949,74 € (γηα ην 2020 ζα ιεθζεέ απφθαζε αλΪιεςεο ππνρξΫσζεο απφ ην Γ. χςνπο ηνπ πνζνχ ησλ 
286.912,03€, ζπλνιηθάο δαπΪλεο ηεηξαθνζέσλ πελάληα ρηιηΪδσλ νρηαθνζέσλ εμάληα Ϋλα επξψ θαη εβδνκάληα επηΪ 
ιεπηψλ (450.861,77), θαηΪξηηζε φξσλ δηαθάξπμεο θαη Ϋγθξηζε κειΫηεο». 

24. ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ πνπ αλαθΫξνληαη 
ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ 
ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη 
εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ 

 
Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 

 
       ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΔΘΝΖ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ, κε ζθξαγηζκΫλεο πξνζθνξΫο, κε θξηηάξην 
θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηεο ηηκήο, γηα ηελ αλΪδεημε αλαδφρνπ 
παξνράο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ (CPV 90911200-8) ησλ θηηξέσλ φπνπ ζηεγΪδνληαη νη ππεξεζέεο ηνπ ΝΠΓΓ, άηνη: 

 
 
 

Σα θηέξηα ησλ Α΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ( Γ. Εαξέθε 1), Β΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 
(Αθξνπφιεσο ηΫξκα),  Γ΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ  (Σξαπεδνχληαο 11), Γ΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Γ. 
ΠαπαλδξΫνπ 45),  Δ΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ( Οιχκπνπ 1), Ε΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ  
( Μ. Μπφηζαξε 1), Ζ΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ  (ΓνξγνπνηΪκνπ & Γσδεθαλάζνπ),  Π.. ΚΟΜΗΟΤ ζην 
ΚΟΜΗΟ,  Π.. ΡΟΓΗΣΖ ζην ΡΟΓΗΣΖ,  Π.. ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ ζηελ  ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ                           

1o KAΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Φηιέππνπ 2-4), 2ν  ΚΑΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Γξ. Μαξαζιά 1),  ΓΡΑΦΔΗΑ Γ/ΝΖ Ν.Π. ΚΟΜΟΣΖΝΖ  ( Γξ. 
Μαξαζιά 1) δηΪξθεηαο αξρνκΫλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη κΫρξη 31-07-2020, ζπλνιηθάο δαπΪλεο   ηεηξαθνζέσλ 
πελάληα ρηιηΪδσλ νρηαθνζέσλ εμάληα Ϋλα επξψ θαη εβδνκάληα επηΪ ιεπηψλ (450.861,77)κε ΦΠΑ 24 % 
 ησλ λνκέκσλ θξαηάζεσλ  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθΫο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε θαη ζηα 
παξαξηάκαηΪ ηεο, ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο.  
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Σφπνο-Υξφλνο δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ:  
 
Ο Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ 
πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηάκαηνο, χζηεξα απφ πξνζεζκέα 
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο απνζηνιάο ηεο πξνθάξπμεο ζηελ Τπεξεζέα 
Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαηΪ ηα δηαιακβαλφκελα ζην Ϊξζξν 27 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ  

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 
ΠΤΛΖ ΣΟΤ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 

ΔΝΑΡΞΖ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γηαδηθηπαθά πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 
 
 

 
08-04-2019  

 

9-04-2019  
θαη ψξα 09:00  

06-05-2019  
θαη ψξα 15:00 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (απνζθξάγηζε): 10/05/2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ. 

 
Μεηά ηε παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 

χζηεκα. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πέξαλ ηνπ πεξηγξαθφκελνπ 

ζηελ παξνχζα ζα ζεσξνχληαη απαξάδεθηεο θαη δελ ζα εμεηάδνληαη. 

Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα 

απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζην Ϊξζξν 9 

ηεο ΤΑ 56902/215/2017 «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» (ΦΔΚ Β’ 1924/02-6-2017).  

 
Σξφπνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ: 
 
     Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε (Ϊξζξν 
1.5), ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδέσο Ϊξζξα 36 θαη 37 
θαη ηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
     Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε 
ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά πνπ ππνζηεξέδεηαη απφ εγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνέν 
ρνξεγάζεθε απφ Ϋλαλ εγθεθξηκΫλν πΪξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο 
πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηΪμεηο 
ηεο Τ.Α. 56902/215 “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ 
Σπκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθά 
πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζέα εγγξαθάο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο έδηαο Τ.Α.  
     Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην 
Ϊξζξν 9 ηεο σο Ϊλσ Τπνπξγηθάο Απφθαζεο. 
     Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε αμηνιφγεζά ηνπο γέλεηαη ειεθηξνληθΪ απφ ηα αξκφδηα πηζηνπνηεκΫλα ζην χζηεκα 
φξγαλα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (ηελ «Δπηηξνπά  Γηαγσληζκψλ»), φπσο νη δηαδηθαζέεο απηΫο πεξηγξΪθνληαη παξαθΪησ, ζην 
Ϊξζξν 3 ηεο παξνχζαο. 
     ε θΪζε ζηΪδην ηεο απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ακΫζσο κεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε, νη Ϋρνληεο ην ζρεηηθφ δηθαέσκα 
πξνζθΫξνληεο δχλαληαη λα Ϋρνπλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηα πεξηερφκελα ησλ απνζθξαγηζζΫλησλ θαθΫισλ ησλ 
πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ νηθεέα λνκνζεζέα. 
    Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  κΫζσ ηνπ πεξηβΪιινληνο «Δπηθνηλσλέα» ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, ην αξγφηεξν 10 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη 
απαληψληαη αληέζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ., θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 60 θαη 67 ηνπ Ν.4412/2016. Αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ –  
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη κφλν ειεθηξνληθΪ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ απφ εγγεγξακκΫλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ  
δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην 
ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν.  
    Σα αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ απεπζχλνληαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απνθιεηζηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Αηηάκαηα 
παξνράο δηεπθξηλάζεσλ πνπ ππνβΪιινληαη εέηε κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ εέλαη 
ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη.  ΜεηΪ ηελ ππνβνιά θαη απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλέζεηο, 
ηξνπνπνηάζεηο ά απνθξνχζεηο φξσλ ηεο δηαθάξπμεο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.  
 
Γεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ: 

Ζ πξνθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα απνζηαιεέ κε ειεθηξνληθΪ κΫζα ζηελ Τπεξεζέα Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δ.Δ., ζα 
θαηαρσξεζεέ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ) θαζψο θαη ζηνλ ηζηφηνπν 
https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) θαη ε Απφθαζε ηεο Γηαθάξπμεο ζα αλαξηεζεέ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
ΚΔ.ΜΔ.Α (www.kemeak.gr), θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γάκνπ Κνκνηελάο (www.komotini.gr ). Σα Ϋγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηε δηαδηθηπαθά πχιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαζψο θαη ζην ΚΖΜΓΖ.  

ΜεηΪ ηελ θαηΪξγεζε ηνπ π.δ. 28/1980, επέ ηνπ παξφληνο, δελ δεκνζηεχνληαη ζηνλ εζληθφ ηχπν νη πξνθεξχμεηο αλνηρηψλ 
δηαγσληζκψλ γεληθψλ ππεξεζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ. (ΑπΪληεζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. λν. 26 θαη Ν. 4412/2016 
Ϊξζξν 377 παξ. 1 πεξέπησζε 68 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 18 ηνπ λ. 4469/2017). 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο: 
1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα θαη, ζε 
πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε: 
α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ 
ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, 
θαζψο θαη  
δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά 
πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 
Οηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα ζπκκεηΫρεη εέηε κεκνλσκΫλα εέηε σο κΫινο Ϋλσζεο. 
ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξΪμεσλ. Οη ελ ιφγσ ελψζεηο  δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά Ϊξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016 
γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο. Χζηφζν ζηελ πεξέπησζε πνπ ηεο αλαηεζεέ ε ζχκβαζε, εέλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεέ απφ ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα πεξηβιεζεέ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά, ζην βαζκφ πνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε 
ηεο χκβαζεο. 
 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 19 παξ. 4 λ. 4412/2016. 
 
Λνηπνί φξνη δηαγσληζκνχ - Παξαξηήκαηα: 
 
ΚαηΪ ηα ινηπΪ ν ελ ιφγσ δηαγσληζκφο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθΪησ Παξαξηάκαηα, ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κΫξνο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο δηαγσληζκνχ: 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΜΔΛΔΣΖ  30/2019 (ΣΔΥΝΗΚΖ   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ -ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ΔΝΗΑΗΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ) 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ.. ΚΔ.ΜΔ.Α 
 
 

ΙΩΑΝΝΖ ΓΚΑΡΑΝΖ 
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 
Ν.Π.Γ.Γ. 
ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ(ΚΔ.ΜΔ.Α) 
 

ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ:  1/2019 

                                                                                CPV 90911200-8 
 

Ζιεθηξνληθφο δηεζλήο  δηαγσληζκφο κε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο άλσ ησλ νξίσλ , κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηεο ηηκήο, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «ΤΠΖΡΔΙΔ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γηεζλάο Αλνηρηφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο 

ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Ζ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζε κφλν ηεο 
ηηκάο. 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: 
«ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΙΩΝ 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ 

Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ 
ΚΟΜΟΣΖΝΖ. 

ΚΑΔ ΦΟΡΔΑ ΤΠΖΡΔΙΑ ΚΑ 10.6274. 

ΚΩΓΙΚΟ CΡV 90911200-8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΖ 

ηεηξαθνζέσλ πελάληα ρηιηΪδσλ νρηαθνζέσλ εμάληα Ϋλα επξψ θαη 

εβδνκάληα επηΪ ιεπηψλ (450.861,77)κε ΦΠΑ 24 % 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξέο ΦΠΑ: 363.598,20 €  ΦΠΑ : 87.263,57 €). 
 

Φ.Π.Α. 
24% (ε πεξέπησζε αλαπξνζαξκνγάο ηνπ Φ.Π.Α. ζα γέλεηαη 
αλαπξνζαξκνγά ηεο ακνηβάο ηνπ αλαδφρνπ) 
 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΖ 
Απφ 01-09-2019 Ϋσο 31-07-2020 ε απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο 
ζχκβαζεο κΫρξη 31-07-2020 
 

ΚΡΑΣΖΔΙ ΔΠΙ ΣΖ ΣΙΜΖ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ 

α)Κξάηεζε 0,06% ΤπΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ 
πκβΪζεσλ 
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ 
γ)θξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ 
Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ 
ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη εηζθνξΪ ππέξ Ο.Γ.Α. 20% επέ ηεο αμέαο ηνπ 
ηΫινπο ραξηνζάκνπ 

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΖΜΑΣΟ  
ΚαηΪ ηελ πιεξσκά παξαθξαηεέηαη θφξνο εηζνδάκαηνο ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 

Α/Α ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΖΓΖ: 71390 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Γηαδηθηπαθά πχιε Δ..Ζ.ΓΖ.. www.promitheus.gov.gr 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ 
ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΙΑ ΔΠΙΖΜΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ ΣΖ Δ.Δ.: 

26-03-2019 

ΓΖΜΟΙΔΤΖ ΣΖΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΔΖΓΖ 08-04-2019 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

09-04-2019  ψξα 9:00:00 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΙΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

06-05-2019 ψξα 15:00 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ ΣΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ (ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ): 

10-05-2019  ΖκΫξα : ΠΑΡΑΚΔΤΖ Ώξα : 11.00 π.κ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Πεξηερφκελα 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκέα N.Π.Γ.Γ. ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε ΓΡ. ΜΑΡΑΛΖ 1 

Πφιε ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 69133 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS EL513 

ΣειΫθσλν 25310/23175 

Φαμ 25310/81983 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν  pvsdkom@otenet.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο Μαξέα  ΜεξΫηε 

Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  (URL) www.komotini.gr, www.kemeak.gr 

 
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη  Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζένπ Γηθαένπ θαη αλάθεη ζηε Γεληθά ΚπβΫξλεζε, ΤπνηνκΫαο ΟΣΑ.  
 
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη ε  Δθπαέδεπζε θαη ε Κνηλσληθά ΜΫξηκλα. 
 
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  
α)    Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε  κΫζσ ηεο 

δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 
β)       ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηκεο απφ : ηελ πξναλαθεξζεέζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr   
 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

 
Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Γεκφζηεο 
πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)θαη ζχκθσλα κε φζα 
αλαθΫξνληαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ I σο V ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο. 
 
Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 
ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ην N.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ 
ΚΟΜΟΣΖΝΖ». Ζ δαπΪλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 10.6274  ζρεηηθά πέζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηΪ ηα  
νηθνλνκηθΪ Ϋηε 2019 θαη 2020  ηνπ ΦνξΫα σο εμάο: 

 
 Κ.Α. : 10.6274   

Οηθ. Ϋηνο:2019  
Οηθ. Ϋηνο:2020  

πνζφ: 163.949,74€  
πνζφ: 286.912,03€ 

 
ΤΝΟΛΟ: 450.861,77 €  

(ΑλαξηεκΫλν θαη εγθεθξηκΫλν αέηεκα ζην Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ, κε ΑΓΑΜ 18REQ004627874 2019-03-18), ζχκθσλα 
κε ηελ  αξζ. 29/2019 απφθαζε ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α  κε εγθεθξηκΫλε δαπΪλε Ϋηνπο 2019 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη  ε επηινγή Αλαδφρνπ, πνπ ζα αλαιάβεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θηηξίσλ πνπ 

ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο   ηνπ NΠΓΓ «Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Κνκνηελήο» όπως περιγράφεται 
παρακάτω.    

 
ΠΙΝΑΚΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΣΑΙ 
 

Σν θηέξην ηνπ Α΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ( Γ. Εαξέθε 1)          656,00  η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Β΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Αθξνπφιεσο ηΫξκα) 710,42  η.κ. 

mailto:pvsdkom@otenet.gr
http://www.komotini.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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           Οη παξερφκελεο ππεξεζέεο θαηαηΪζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ 
(CPV) : 90911200-8 (Τπεξεζέεο θαζαξηζκνχ θηηξέσλ).  
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 
Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην ηεηξαθνζέσλ πελάληα ρηιηΪδσλ νρηαθνζέσλ εμάληα Ϋλα επξψ θαη εβδνκάληα 
επηΪ ιεπηψλ (450.861,77)  κε ΦΠΑ 24 %(πξνυπνινγηζκφο ρσξέο ΦΠΑ: 363.598,20 €  ΦΠΑ : 87.263,57 €). 

Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη απφ ηελ 01-09-2019 ά Ϊκεζα κε ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο ζε πεξέπησζε 
παξΫιεπζεο ηεο αλσηΫξσ εκεξνκελέαο θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο, Ϋσο θαη ηελ 31-07-2020. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

 
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪο, βΪζεη ηηκάο (ρακειφηεξε 
ηηκά).  

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηάο 
εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ παξαπΪλσ ζηελ απφθαζε ΠξνΫδξνπ πεξέ 
δηαθάξπμεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, θαη ζηελ νπνέα επηζπλΪπηνληαη νη παξφληεο φξνη ηεο δηαθάξπμεο. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ (ππνβνιά κΫζσ ΔΖΓΖ) εέλαη ε 06 Μαΐνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα  
θαη ψξα 15:00 
Ζ δηαδηθαζέα (απνζθξΪγηζε πξνζθνξψλ – δηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ)  ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο, ζα γέλεη ηΫζζεξηο (4) εξγΪζηκεο εκΫξεο κεηΪ, άηνη  ηελ 10-05-2019, εκΫξα Παξαζθεπά θαη ψξα 11:00 
ζηα γξαθεέα ηνπ Ν.Π. «ΚΫληξν ΜΫξηκλαο θαη Αιιειεγγχεο Γάκνπ Κνκνηελάο», Γξ. Μαξαζιά 1. 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Πξνθάξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ζηαιεέ κε ειεθηξνληθΪ κΫζα γηα δεκνζέεπζε ζηηο 26-03-2019 ζηελ Τπεξεζέα 
Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.  

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο πξνθάξπμεο θαη ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξεέηαη ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ 
πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ) . 

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξεέηαη αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..:  
http://www.promitheus.gov.gr,  

Ζ πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο) φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 16 ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 
ηνπ Ν. 3861/2010, θαηαρσξεέηαη ζην δηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

Σν θηέξην ηνπ Γ΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ  (Σξαπεδνχληαο 11) 548,26 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Γ΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Γ. ΠαπαλδξΫνπ 45) 897,74 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Δ΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ( Οιχκπνπ 1) 617,32 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Ε΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ  ( Μ. Μπφηζαξε 1) 262,00 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Ζ΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ  (ΓνξγνπνηΪκνπ & Γσδεθαλάζνπ) 569,40 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Π.. ΚΟΜΗΟΤ ζην ΚΟΜΗΟ 449,26 η.κ.. 

Σν θηέξην ηνπ Π.. ΡΟΓΗΣΖ ζην ΡΟΓΗΣΖ 206,80 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Π.. ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ ζηελ  ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ                           237,00 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ 1o KAΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Φηιέππνπ 2-4) 550,00 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ 2ν  ΚΑΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Γξ. Μαξαζιά 1) 246,00 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΗΑ Γ/ΝΖ Ν.Π. ΚΟΜΟΣΖΝΖ  ( Γξ. Μαξαζιά 1) 106,00 η.κ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Ζ Γηαθάξπμε θαηαρσξεέηαη ζην δηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζηε δηεχζπλζε www.kemeak.gr 
θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γάκνπ Κνκνηελάο www.komotini.gr  
 
 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε 
ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηάξεζε ησλ ελ 
ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη 
ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο  

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην 
ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο 
ηΫηνηεο. 

http://www.kemeak.gr/
http://www.komotini.gr/
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο , θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 εέλαη 
ηα αθφινπζα: 

1.  ε Πξνθάξπμε ηεο χκβαζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, φπσο απηά Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο 
Έλσζεο. 

2. ε παξνχζα Γηαθάξπμε κε ηα Παξαξηάκαηα I, II, III, IV θαη V πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο:  

 ♦ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I - ΜΔΛΔΣΖ  30/2019 (ΣΔΥΝΗΚΖ   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ -ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ) 

♦ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II - ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

♦ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ  

♦ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV - ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

♦ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V -  ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ)  

3.  νη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο ζρεηηθΪ κε ηηο 
πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ πνπ παξΫρεη ε αλαζΫηνπζα αξρά(ζρεηηθΫο αλαξηάζεηο ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κΫζσ ΔΖΓΖ).  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγΫο 
πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ),  ε νπνέα εέλαη πξνζβΪζηκε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr η. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  κΫζσ ηνπ πεξηβΪιινληνο «Δπηθνηλσλέα» ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ, ην αξγφηεξν 10 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη 
απαληψληαη αληέζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ., θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 60 θαη 67 ηνπ Ν.4412/2016. Αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 
δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη κφλν ειεθηξνληθΪ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ απφ εγγεγξακκΫλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ 
δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην 
ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν.  

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 
ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη 
νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα Ϋγθαηξα, δελ Ϋρνπλ 
παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο. 

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ά ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ πξνεηνηκαζέα θαηΪιιεισλ 
πξνζθνξψλ, δελ απαηηεέηαη παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα ( Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016) 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ 
επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε 
ηεο ΥΪγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). ΔηδηθΪ, ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα κπνξνχλ λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν.  

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά 
γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). ΔηδηθΪ, ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο 
ζηελ ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν  

θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν. (Ϊξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε 
κε ην Ϊξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 4497/2017 (Α 171).  

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα -εηαηξηθΪ ά κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη 
ζηελ Αγγιηθά γιψζζα, ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά.  

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ 
ειιεληθά γιψζζα.  

ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε 
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:  

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ  

Γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ά ησλ αθξηβψλ αληηγξΪθσλ ησλ δεκνζέσλ 
εγγξΪθσλ, πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ 
Ν.4250/2014. εκεησηΫνλ φηη ε παξαπΪλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβΪλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθΪ Ϋγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, 
Ϋλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνέα ζπλερέδεη λα πθέζηαηαη ε ππνρξΫσζε ππνβνιάο θεθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ.  

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ  

Δπέζεο, γέλνληαη απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα απφ αληέγξαθα εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αιινδαπΫο αξρΫο, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηειεπηαέα εέλαη λνκέκσο επηθπξσκΫλα απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηεο ρψξαο απηάο, θαη Ϋρνπλ επηθπξσζεέ 
απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ 
ζέγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηάζεηο ππνβνιάο δεκνζέσλ εγγξΪθσλ κε ζπγθεθξηκΫλε επηζεκεέσζε 
(APOSTILLE), νη νπνέεο απνξξΫνπλ απφ δηεζλεέο ζπκβΪζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο ΥΪγεο) ά Ϊιιεο δηαθξαηηθΫο ζπκθσλέεο.  

3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ  

Γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα απφ αληέγξαθα ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ ηα νπνέα Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ 
δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλά 
θσηναληέγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ θΫξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζέεο θαη θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α' 
ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014.  

4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα  

Γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ θαη πξσηφηππα ά λνκέκσο επηθπξσκΫλα αληέγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξΪθσλ, εθφζνλ 
ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.  

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα Ϋγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο 
πξνζθΫξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα, ζα εέλαη λφκηκα επηθπξσκΫλα, θαη ε κεηΪθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξΪθσλ κπνξεέ λα 
γέλεη εέηε απφ ηε κεηαθξαζηηθά ππεξεζέα ηνπ ΤΠ.ΔΞ., εέηε απφ ην αξκφδην πξνμελεέν, εέηε απφ δηθεγφξν θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ 
Ϊξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξέ Γηθεγφξσλ, εέηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηά ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο, αλ 
πθέζηαηαη ζηε ρψξα απηά ηΫηνηα ππεξεζέα.  

ΔπηηξΫπεηαη αληέζηνηρα ε θαηΪζεζε νηνπδάπνηε δεκφζηνπ εγγξΪθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξΪ αιινδαπά Δπηρεέξεζε 
κε ηε κνξθά επηθπξσκΫλεο θσηνηππέαο πξνεξρφκελεο εέηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκΫλν Ϋγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελεέν 
ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθΫξνληνο, εέηε απφ ην πξσηφηππν Ϋγγξαθν κε ηελ ζθξαγέδα  
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‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικθγόρων. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξΪηε - κΫιε ηεο Δλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε 
γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 
ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα 
ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε 
νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη’ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ 
παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 
ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),  
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε 
ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ, ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ, ζ) 
ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ 
νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο 
ζρεηηθάο ζχκβαζεο.  

ρεηηθά ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα III ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ 
ηνπο. (παξ. 1 α), 3, 4, 5 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016). 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα θαη, ζε 
πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ 
ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, 
θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά 
πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

Οηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα ζπκκεηΫρεη εέηε κεκνλσκΫλα εέηε σο κΫινο Ϋλσζεο. 

2. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξΪμεσλ. Οη ελ ιφγσ ελψζεηο  δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά Ϊξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016 
γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο. Χζηφζν ζηελ πεξέπησζε πνπ ηεο αλαηεζεέ ε ζχκβαζε, εέλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεέ απφ ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα πεξηβιεζεέ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά, ζην βαζκφ πνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε 
ηεο χκβαζεο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 19 παξ. 4 λ. 4412/2016. 
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2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο),  εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ, ην χςνο ηεο 
νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 2% επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο ρσξέο ΦΠΑ, πνπ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ επηά 
ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα έλα επξψ θαη ελελήληα έμη ιεπηψλ(7.271,96). 

 

ρεηηθφ ππφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα III ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Α΄). 

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο 
ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο 
πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα λα παξαηεέλεη, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 
4412/2016, φπσο ηζρχεη.  

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη, αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, παξΫρεη 
ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 73 Ϋσο 78 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄147), ζηα Ϊξζξα 2.2.3 Ϋσο 2.2.8, 
δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα ππνγξαθά ηεο 
ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα 
απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δηαθζνξΪο ζηελ νπνέα ελΫρνληαη 
ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε 
λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα,  

γ) απάηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, 
ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο 
ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ά εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο 
νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηάο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη 
ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ 
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε ηειεζέδηθε ακεηΪθιεηε 
θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, 
ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ. (Ϊξζξν 73 θαη 74 λ. 4412/2016 παξ. 1 Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016.)  

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE 
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ  αθνξΪ θαη’ ειΪρηζηνλ ζηνπο 
δηαρεηξηζηΫο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ θαη’ ειΪρηζηνλ ζηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ ζηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ. 

 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθέσλ αθνξΪ ζηνπο 

λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο , απφ (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 

(παξ. 10 Ϊξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνέα πξνζηΫζεθε κε ην Ϊξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 4497/2017).  

 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 
αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε 
δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο  ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα ά/θαη   

β) φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Αλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε. 

Γελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο 
θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ 
ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο.  

ά/θαη 

γ) ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά  γλσξέδεη ά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρνπλ επηβιεζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο: αα) 
ηξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα 
παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ ραξαθηεξέδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 
266), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, σο «πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ ηξεηο (3) 
δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο, ά ββ) δχν (2) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδάισηε εξγαζέα, νη νπνέεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξΫπεη λα Ϋρνπλ απνθηάζεη 
ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ. 

 

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, άηνη ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, 
πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα X ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α’ ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 
Α’ 147),   

 (β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ά ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη 
ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα  
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δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ν 
νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη  

φηη ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε 
ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο,  

(γ) ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπλάςε ζπκθσλέεο κε 
Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ 
απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαηΪ ηελ 
πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ λα 
ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο, (Ϊξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαέν εδΪθην ηνπ λ. 4412/2016) (ρεηηθά δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξΫα πεξηιακβΪλεηαη ζην ΔΔΔ.) 

 (δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο 
απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.9.2 ηεο 
παξνχζαο,  

(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη 
εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα 
παξΪζρεη εμ ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,  

(ζ) εΪλ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ, γηα ην νπνέν ηνπ 
επηβιάζεθε πνηλά πνπ ηνπ ζηεξεέ ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ θαη 
θαηαιακβΪλεη ηε ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, 

απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ 
αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκΫλα ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα 
εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ 
ιεηηνπξγέαο. 

2.2.3.4. Ο πξνζθΫξσλ απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα 
απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.5. ΠξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) θαη 2.2.3.3 κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε επαξθνχλ γηα 
λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΪζαξζε). ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ 
επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη 
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ 
αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο 
απφθαζεο απηάο. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηειεζέδηθε απφθαζε, ζε 
εζληθφ επέπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε 
ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν 
εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε ηνπ Ϊξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε 
πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
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Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηεέηαη λα αζθνχλ 
επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ησλ πξνο παξνρά ππεξεζηψλ, άηνη ηελ παξνρά ππεξεζηψλ 
εξγνιΪβνπ θαζαξηφηεηαο.  Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 
απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο 
ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 
ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ά ζε 
ηξέηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξάζεη ζηε Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ 
ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη 
λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο 
απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 
νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ:  

ηξαπεδηθά βεβαέσζε γηα ην κΫζν εμακεληαέν ππφινηπν ηξαπεδηθνχ θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπιΪρηζηνλ έζν κε ην 1/4 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ρσξέο ηνλ ΦΠΑ, δειαδά 90.899,55 €, ε νπνέα ζα αθνξΪ ην ηειεπηαέν εμΪκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα 
αλΪξηεζεο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (26-03-2019). 
 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
Όζνλ αθνξΪ ζηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ 
θνξεέο, απαηηεέηαη   
α)λα Ϋρνπλ αλαιΪβεη κε επηηπρέα ηνπιΪρηζηνλ κέα (1) παξφκνηα εξγαζέα θαηΪ ηα ηξέα (3) πξνεγνχκελα Ϋηε, χςνπο 
ηνπιΪρηζηνλ έζνπ κε ην 15% ηεο εηάζηαο πξνυπνινγηζζεέζαο αμέαο ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο ρσξέο Φ.Π.Α.  ε νπνέα ζα 
απνδεηθλχεηαη κε βεβαέσζε θαιάο εθηΫιεζεο ά παξαζηαηηθΪ ά νπνηνδάπνηε Ϋγγξαθν. 
β) λα δηαζΫηνπλ ηα απαξαέηεηα κεραλάκαηα θαη ηνλ ινηπφ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ αξηζκ. 30/2019 ΜειΫηε, 
πξνθεηκΫλνπ λα παξΫρεηαη ε ππεξεζέα. 
 
Σα θξηηάξηα ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.5 θαη 2.2.6 ζηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε εηαηξεηψλ ζα πξΫπεη λα 
θαιχπηνληαη αζξνηζηηθΪ απφ ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο 

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεέινπλ λα  πξνζθνκέζνπλ: 
 Πηζηνπνηεηηθφ γηα χζηεκα Πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο ISO 14001:2004 ά κεηαγελΫζηεξν ά απνδεδεηγκΫλα ηζνδχλακφ ηνπ. 
Ζ πηζηνπνέεζε  ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ηζρχ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο (ηεο 
παξαγξΪθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθΪ κε ηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6), λα ζηεξέδνληαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξέπησζε απηά, απνδεηθλχνπλ φηη 
ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο ησλ θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα 
ησλ νπνέσλ ζηεξέδνληαη. (Ϊξζξν 78 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016). 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 
απαηηνχκελε κε ηε δηαθάξπμε νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνέ θνξεέο θαη απηνέ ζηνπο 
νπνένπο ζηεξέδνληαη εέλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο έδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ.  
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2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

 Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο 
παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, 
πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 
παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ 
παξνχζα ΠαξΪξηεκα V ην νπνέν απνηειεέ ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ 
θαηαξηέδεηαη βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηάκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ 
ηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο  ηνπ Παξαξηάκαηνο V. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα θπζηθΪ πξφζσπα εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ 
νξγΪλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ, ππνβΪιιεηαη Ϋλα 
Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνέν εέλαη δπλαηφ λα θΫξεη κφλν ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηΪ πεξέπησζε 
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα σο  πξνθαηαξθηηθά απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο 
γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ 
εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά 
ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ην αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν 
λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), 
ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο) 

Α. Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηηο 
παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.8, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 
παξνχζαο θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε 
ηελ παξΪγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιά ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη 
πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε (παξΪγξαθνη 2.2.4- 2.2.8). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνένπ ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν 
ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ νπνέν ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.3.1, 
2.2.3.2 θαη 2.2.3.3. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε 
αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο 
ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 
ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε 
γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε 
ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ 

Ο ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΑΝΑΓΟΥΟ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΑΒΔΗ ΤΠΟΦΖ ΣΟΤ ΣΟ ΑΡΗΘ. ΠΡΧΣ. 5035/28-09-2018 ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΖ 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ: 6ΓΛΚΟΞΣΒ-ΟΤΦ) ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΣΟΝΣΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΗΥΤΟ 

ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΜΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΣΧΝ ΛΟΓΧΝ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ. 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο: 
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Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο 
πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ: 

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, 
ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά 
ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο. 
Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ 
νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά ζηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ 
ζε απηφ θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξέπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. ΔπηπιΫνλ ζα πξΫπεη λα ππνβιεζεέ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  ζηνπο νπνένπο νθεέιεη λα θαηαβΪιεη εηζθνξΫο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα, ηα πηζηνπνηεηηθΪ φηη δελ ηεινχλ ππφ 
πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά φηη δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, 
εθδέδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα.Σν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ϋρεη 
ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε δηθαζηηθά απφθαζε εθδέδεηαη απφ ην νηθεέν Πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην δε 
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε απφθαζε ησλ εηαέξσλ εθδέδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο 
δηαηΪμεηο, σο θΪζε θνξΪ ηζρχνπλ. . Σα θπζηθΪ πξφζσπα (αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο) δελ πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κε 
ζΫζεσο ζε εθθαζΪξηζε. Ζ κε αλαζηνιά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, γηα ηνπο 
εγθαηεζηεκΫλνπο ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνχο θνξεέο απνδεηθλχεηαη κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο πιαηθφξκαο ηεο ΑλεμΪξηεηεο 
Αξράο Γεκνζέσλ Δζφδσλ 

Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ ά φπνπ ην Ϋγγξαθν ά ην 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ 
πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.3 ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ά, 
ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη 
ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ 
ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ 
απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο 
δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 
πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ 
Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ 
επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα 
αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ 
ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο 
ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην. 

 
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ  
α)βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ή παξαζηαηηθά ή νπνηνδήπνηε έγγξαθν απνδεηθλχεη φηη Ϋρνπλ αλαιΪβεη κε επηηπρέα 
παξφκνηα εξγαζέα {ηνπιΪρηζηνλ κέα ζχκβαζε παξνράο ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ (ππεξεζέεο θαζαξηζκνχ)} θαηΪ  
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ηα ηξέα (3) πξνεγνχκελα Ϋηε χςνπο ηνπιΪρηζηνλ έζνπ κε ην 15% ηεο εηάζηαο πξνυπνινγηζζεέζαο αμέαο ηεο παξνχζαο 
Γηαθάξπμεο ρσξέο Φ.Π.Α.  
β) Τπεχζπλε Γάισζε φηη ν αλΪδνρνο ζα δηαζΫζεη ηα κεραλάκαηα θαη ηνλ ινηπφ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 
αξέζκ. 30/2019 κειΫηε, γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζάο ηνπο κε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 
ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο πξνζθνκέδεη Πηζηνπνηεηηθφ γηα χζηεκα 
Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 ά κεηαγελΫζηεξν ά απνδεδεηγκΫλα ηζνδχλακφ ηνπ. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη 
λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκέδεη ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο 
θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξέπησζε Α.Δ., θιπ., αλΪινγα κε ηε 
λνκηθά κνξθά ηνπ δηαγσληδνκΫλνπ). Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζά ηνπ, φιεο νη ζρεηηθΫο 
ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα 
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.6. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο 
εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα 
πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ 
ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ 
αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 
ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηΪινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ 
εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο 
επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ηνπο.  

 
Β.7. ΔηδηθΪ γηα ηηο ζπκβΪζεηο παξνράο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ά/ θαη θχιαμεο  
α) ε αλαζΫηνπζα αξρά, ακΫζσο κεηΪ ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ππνβΪιιεη γξαπηφ αέηεκα πξνο ηε 
Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα ηε ρνξάγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ 
ην νπνέν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε βΪξνο εθΪζηνπ ησλ ππνςάθησλ 
εξγνιΪβσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνζηΫιιεηαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫζα ζε δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ ππνβνιά ηνπ 
αηηάκαηνο. ε πεξέπησζε Ϊπξαθηεο παξΫιεπζεο ηεο πξνζεζκέαο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δηθαηνχηαη λα πξνρσξάζεη ζηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο.  

β) γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνράο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ 
ά/θαη Φχιαμεο» ά εθφζνλ δελ εέλαη δπλαηά ε Ϋθδνζε ηνπ αλσηΫξσ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο πεξέπησζεο α), νη εηαηξεέεο παξνράο 
ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ά/θαη θχιαμεο πξνζθνκέδνπλ ππνρξεσηηθΪ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ 
ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξΪθνπ, πεξέ κε επηβνιάο ζε βΪξνο ηνπο πξΪμεο επηβνιάο πξνζηέκνπ γηα παξαβηΪζεηο ηεο εξγαηηθάο 
λνκνζεζέαο «πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε 
δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 
19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξΪγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, πξνζθνκέδεη, ηδέσο, ζρεηηθά Ϋγγξαθε 
δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 
Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ: απνθιεηζηηθά βΪζεη ηηκάο. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η - ηεο Γηαθάξπμεο γηα  φιεο ηηο 
πεξηγξαθφκελεο ππεξεζέεο.  

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο  

Ζ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ειεθηξνληθΪ εέηε απφ φινπο 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ, 
απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο 
ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

 Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε (Ϊξζξν 
1.5), ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδέσο Ϊξζξα 36 θαη 37 
θαη ηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε 
ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά πνπ ππνζηεξέδεηαη απφ εγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνέν 
ρνξεγάζεθε απφ Ϋλαλ εγθεθξηκΫλν πΪξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο 
πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηΪμεηο 
ηεο Τ.Α. 56902/215 “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ 
Σπκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθά 
πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζέα εγγξαθάο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο έδηαο Τ.Α.  

 Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην 
Ϊξζξν 9 ηεο σο Ϊλσ Τπνπξγηθάο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 
χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζΫηνπζα αξρά ζα ξπζκέζεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθά αλαθνέλσζά ηεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλνληαη ηα 
θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ  ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη 
ηελ παξνχζα. 

(β) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ. 

Απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεκαέλνληαη κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ 
Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο 
ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, 
αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο 
ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ 
νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζπληΪζζνπλ ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληέζηνηρεο 
εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλΫρεηα ην ζχζηεκα παξΪγεη ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηα νπνέα 
ππνγξΪθνληα ειεθηξνληθΪ θαη ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα.  Τα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 
ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) 
πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 
λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf] Δθφζνλ νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη νη νηθνλνκηθνέ φξνη δελ Ϋρνπλ απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ  
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ηνπο ζηηο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο, νη νηθνλνκηθνχο θνξεέο επηζπλΪπηνπλ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα.  

Ο ρξάζηεο - νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνβΪιιεη ηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο, φπσο πεξηγξΪθεηαη 
παξαθΪησ: 

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηε δηαδηθαζέα ππνβΪιινληαη απφ απηφλ 
ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεέσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ/παξαρζεέ απφ ηνλ έδην, θΫξνπλ εγθεθξηκέλε 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, 
ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο. 

Απφ ην χζηεκα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ε φπνηα απνζηΫιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα κε 
κάλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνέα απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε 
κνξθά ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ελδεηθηηθΪ ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, ηα 
πξσηφηππα Ϋγγξαθα ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ηδησηηθνχο θνξεέο θαη δελ θΫξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα 
Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηε θξαγέδα ηεο ΥΪγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα 
νπνέα θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη φζα πξνβιΫπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξεέο 
ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη ζε αληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ  απφ πξνζθΫξνληεο θαη ππνςάθηνπο ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 
ηεο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε εχινγε πξνζεζκέα φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα  πνπ 
Ϋρνπλ ππνβΪιεη ειεθηξνληθΪ,  φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο. 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ:  

α) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα Ϊξζξα  2.1.5 θαη 2.2.2 αληέζηνηρα ηεο 
παξνχζαο δηαθάξπμεο. Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο πξνζθνκέδεηαη ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξΫσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπάζεηο 
ειεθηξνληθάο Ϋθδνζεο (π.ρ. εγγπάζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνέεο θΫξνπλ πξνεγκΫλε ςεθηαθά ππνγξαθά. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ην ΔΔΔ γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ 
ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε. 

 β) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ  ην νπνέν Ϋρεη αλαξηεζεέ, ζε κνξθά αξρεέσλ 
ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, (νδεγέεο γηα ηε ζπκπιάξσζε ζην 
(ΠαξΪξηεκα V).  

Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβΪιιεηαη ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ εέλαη λνκηθφ πξφζσπν ην σο Ϊλσ Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) πξΫπεη 
λα ππνγξΪθεηαη απφ πξφζσπν πνπ Ϋρεη ηελ εμνπζέα λα εθπξνζσπεέ θαη λα δεζκεχεη ηελ εηαηξεέα. 

* Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε 
απηνχο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 78 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147), ην ΔΔΔ πεξηΫρεη επέζεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ 
παξνχζα πιεξνθνξέεο φζνλ αθνξΪ ηνπο θνξεέο απηνχο. ε απηά ηελ πεξέπησζε, θαζψο θαη ζε πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξΫαο ζα αλαζΫζεη ηκάκα ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, επηζπλΪπηεη ρσξηζηφ/α Ϋληππν/α ΔΔΔ, 
ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν/α απφ ηνλ/ηνπο νηθνλνκηθφ/νχο θνξΫα/εηο πνπ ζα παξΪζρεη/νπλ 
ζηάξημε ά/θαη ηνλ/νπο ππεξγνιΪβν/νπο (βι. θαη Ϊξζξν 131 παξ. 7 λ. 4412/2016). 

ζη) Γήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη:  

i) φηη ηα πιηθΪ θαζαξηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εέλαη εγθεθξηκΫλα θαη θαηαρσξεκΫλα ζην Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο θαη 
θΫξνπλ Ϊδεηα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ ΦαξκΪθσλ θαη φηη Ϋρνπλ δηαζθαιηζκΫλε πνηφηεηα, αζθΪιεηα θαη πγηεηλά βΪζεη ησλ 
πξνηχπσλ ΗSO,  

ε) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο φηη δηαζΫηνπλ, κΫζν εμακεληαέν ππφινηπν ηξαπεδηθνχ θαηαζεηηθνχ 
ινγαξηαζκνχ ηνπιΪρηζηνλ έζν κε ην 1/4 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξέο ηνλ ΦΠΑ, δειαδά 90.899,55 €, σο απφδεημε ηεο  
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δεηνχκελεο νηθνλνκηθήο - ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, (αθνξΪ ην ηειεπηαέν εμΪκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα 
αλΪξηεζεο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (26-03-2019). 
 
2.4.3.2 ηνλ (ππφ)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά  πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», επίζεο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαη 
ηα θάησζη: 

1) Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληΪζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο (ην 
παξαθΪησ πέλαθα ζπκκφξθσζεο). ηε ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά .pdf, ην νπνέν 
ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά 
θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε 
αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ 
αξρεέν pdf.  

Δθφζνλ νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο δελ Ϋρνπλ απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ 
ζπζηάκαηνο, ν πξνζθΫξσλ επηζπλΪπηεη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα.  

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο 

ηήιε Πξνδηαγξαθή-ραξαθηεξηζηηθά: ζηελ ζηάιε απηά αλαγξΪθεηαη: «πκκφξθσζε σο πξνο ηηο ΣερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 
ηεο  κειΫηεο θαη ηε πγγξαθά ππνρξεψζεσλ  ηνπ αλαδφρνπ. 

ηήιε απαίηεζε: ηελ ζηάιε απαέηεζε Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ ε ιΫμε «ΝΑΗ. πνπ ζεκαέλεη φηη ε αληέζηνηρε πξνδηαγξαθά εέλαη 
ππνρξεσηηθά γηα ηνλ πξνζθΫξνληα, νη ζπγθεθξηκΫλεο πξνδηαγξαθΫο ζεσξνχληαη σο απαξΪβαηνη φξνη ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα δηαθάξπμε θαη πξνζθνξΫο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιάξσο απαξΪβαηνπο φξνπο απνξξέπηνληαη σο κε απνδεθηΫο.  

ηήιε απάληεζε: ηελ ζηάιε απΪληεζε ζεκεηψλεηαη ε απΪληεζε ηνπ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη κνξθά ΝΑΗ/ΟΥΗ.  

 Απαέηεζε ΑπΪληεζε Παξαπνκπά 

ΓεληθΪ    

πκκφξθσζε σο πξνο ηελ Σερληθά πεξηγξαθά ηεο  κειΫηεο θαη ηε Γεληθά 
ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ  ηνπ αλαδφρνπ. 

ΝΑΗ ΝΑΗ  

 

2) Πίλαθα φπνπ πξΫπεη, λα εμεηδηθεχνπλ ζηηο πξνζθνξΫο ηνπο, ηα θΪησζη ζηνηρεέα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ησλ 
δηαηΪμεσλ  ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 φπσο αληηθαηαζηΪζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4144/2013 

 Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκΫλσλ.  

 Σηο εκΫξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζέαο. 

 Σε ζπιινγηθά ζχκβαζε εξγαζέαο ζηελ νπνέα ηπρφλ ππΪγνληαη νη εξγαδφκελνη, αληέγξαθν ηεο νπνέαο νθεέινπλ λα 
επηζπλΪπηνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, θαη ε νπνέα (ζπιινγηθά ζχκβαζε) ζα εέλαη ε ηζρχνπζα θαηΪ ην ρξφλν 
ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο. 

 Σα ηεηξαγσληθΪ κΫηξα θαζαξηζκνχ αλΪ Ϊηνκν. 
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο αλαθΫξνπλ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε 
ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ.  

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θΪθειν «Οηθνλνκηθά 
ΠξνζθνξΪ». 

Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, ζπληΪζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ 
ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη 
απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ 
παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα 
παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθά 
πξνζθνξΪ δελ Ϋρεη απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθΫο ΖιεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ν πξνζθΫξσλ 
επηζπλΪπηεη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα. 

ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ αλαγξΪθεηαη ε ηηκά ε νπνέα ζα πξΫπεη λα δέλεηαη ζε ΔΤΡΧ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/13 (ΦΔΚ  
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88/Α/18-4-2013), επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξέπεη λα εμεηδηθεχνληαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 
πξνζθνξάο ηα θάησζη ζηνηρεία:  

α) Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκΫλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Ϋξγν.  

β) Οη εκΫξεο θαη  ψξεο εξγαζέαο.  

γ) Ζ ζπιινγηθά ζχκβαζε εξγαζέαο ζηελ νπνέα ηπρφλ ππΪγνληαη νη εξγαδφκελνη (ηελ νπνέα ππνβΪιινπλ ειεθηξνληθΪ ζην 
ζχζηεκα θαη ζα πξνζθνκέζνπλ ζε αληέγξαθν)  

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκΫλνπ πνζνχ πνπ αθνξΪ ηηο πΪζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρΫο απηψλ ησλ εξγαδνκΫλσλ.  

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βΪζε ηα πξνυπνινγηζζΫληα πνζΪ .  

ζη) Σα ηεηξαγσληθΪ κΫηξα θαζαξηζκνχ αλΪ Ϊηνκν. 

Πρζπει επίςθσ να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιών τουσ, των 
αναλωςίμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. 
Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ 
ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι.  
τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιών ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται 
Γηα ην ιφγν απηφ ζπληάρζεθε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙ «ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ην νπνίν είλαη 
ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ην νπνίν πξέπεη νη ππνςήθηνη λα  ζπκπεξηιάβνπλε ζην θάθειν ηεο 
νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο. 
 
 ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπ ππνςάθηνπ, ζεκαέλνληαη απφ απηφλ, κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο, 
ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα. 
 Ζ ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε ηηκά ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο δελ πξΫπεη, επέ πνηλά απνξξέςεσο, λα ππεξβαέλεη ηνλ ζπλνιηθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ  ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ. 

ΠξνζθνξΪ ζε ζπλΪιιαγκα ά ξάηξα ζπλαιιΪγκαηνο ά πξνζθνξΪ πνπ θαζνξέδεη ζρΫζε επξψ πξνο μΫλν λφκηζκα 
απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  

Ζ Τπεξεζέα νπδεκέα επζχλε Ϋρεη Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ησλ εξγαδνκΫλσλ ζε απηφλ, ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ ά ηξέησλ πΫξαλ ηνπ 
πνζνχ πνπ ζα θαζνξηζζεέ λα θαηαβΪιιεηαη ζηνλ αλΪδνρν κεληαέσο βΪζεη ηεο ζρεηηθάο ζπκβΪζεσο πνπ ζα ππνγξαθεέ. 

ε πεξέπησζε πνπ νη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο απφ ηνπο ππνςεθένπο αλαδφρνπο εέλαη αζπλάζηζηα ρακειΫο, ε Δπηηξνπά, πξηλ 
δηαηππψζεη πξφηαζε θαηαθχξσζεο ζηελ Τπεξεζέα, δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθΪ ά 
Ϊιια ζηνηρεέα, απαξαέηεηα γηα ηελ ηεθκεξέσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, πξηλ πξνρσξάζνπλ ζε απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξΪο, φπσο πξνβιΫπεη ν λφκνο. 

Απνξξέπηνληαη σο ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ην εθΪζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΫξσ ηηκάο ζα ππνινγέδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο: α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά πνπ θαζνξέδεηαη  ζρΫζε ΔΤΡΧ 
πξνο μΫλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη γ) ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξέδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά ζηε παξνχζα δηαθάξπμε.  

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ  
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6)  κελψλ 

απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν απνξξέπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε 
ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ 
λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο 
Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα. 
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ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηεο 
δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο 
δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ λα 
επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ 
αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε 
φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη, ζε θΪζε 
πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα δελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη πην πΪλσ θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο 
παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. 
(Πεξηερφκελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο 
πξνζθνξΪο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. 
(ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 
παξνχζαο, 

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά 
εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ ζπκπιάξσζά ηεο 
ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε 
εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην Ϊξζξν 102 
ηνπ λ. 4412/2016, 

δ)  ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ, 

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο.  

Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.3 πεξ.γ ηεο παξνχζαο (πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 
ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ 
θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε, 

ε) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,  

ζ) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο θαη 
απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 
(Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ), πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα: 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ηελ 10-05-2019, 
εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα  11:00 π.κ. 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη 
ε αλαζΫηνπζα αξρά  

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο», θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα 
νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά  

Με ηελ απνζθξΪγηζε ησλ σο Ϊλσ θαθΫισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θΪζε 
πξνζθΫξσλ  απνθηΪ πξφζβαζε ζηηο ινηπΫο πξνζθνξΫο θαη ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
πηπρψλ εθεέλσλ ηεο θΪζε πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο εκπηζηεπηηθΫο. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα θαιΫζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα δηεπθξηλέζνπλ ηα Ϋγγξαθα ά 
δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ά λα δηεπθξηλέζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα νξγΪλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ 
θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ(παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 100 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη ηεο Αξηζκ. Π1/2390/16.10.2013 ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη 
δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) (Β'2677). 

 Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεέ φζνπο ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζΫληα απηψλ δηθαηνινγεηηθΪ 
θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηνπ νξγΪλνπ. 

β) ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε. Ζ αμηνιφγεζε γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο  θαη ζπληΪζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 
απαηηάζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρά φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληέζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηΫξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεέ λα ζπληΪζζεηαη εληαέν πξαθηηθφ,  
ην νπνέν θνηλνπνηεέηαη απφ ην σο Ϊλσ φξγαλν, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», κφλν ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, 
πξνθεηκΫλνπ ε ηειεπηαέα λα νξέζεη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ηνπ (ππν)θαθΫινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, απνζθξαγέδνληαη, θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ 
νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε νη  θΪθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 
νπνέσλ ηηο ηερληθΫο πξνζθνξΫο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
απαηηάζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο, ηελ 
θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηεέηαη απφ ην σο Ϊλσ 
φξγαλν, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά  πξνο Ϋγθξηζε. 

ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά απαηηεέ 
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα εμεγάζνπλ ηελ ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο 
πξνζεζκέαο, θαηΪ αλψηαην φξην δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά 
εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016 

ηελ πεξέπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε θιάξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΫο.   
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ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα  φισλ 
ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο 
παξνχζαο. 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά ειεθηξνληθά  πξφζθιεζε κΫζσ ηνπ 
ζπζηάκαηνο ζηνλ πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), θαη ηνλ θαιεέ λα 
ππνβΪιεη εληφο πξνζεζκέαο, δΫθα (10) εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο  εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθΪ  

Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο θαη ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα πνπ εθδέδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ. 
4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, σο 
απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηάο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθΪ, ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ 
ζπζηάκαηνο, ζε κνξθά αξρεέσλ pdf θαη πξνζθνκέδνληαη θαηΪ πεξέπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηνπο. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά.  

Με ηελ παξαιαβά ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδέδεη επηβεβαέσζε ηεο παξαιαβάο ηνπο θαη απνζηΫιιεη 
ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κάλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε θαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη δελ Ϋρνπλ 
πξνζθνκηζζεέ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππνβιάζεθαλ, παξΫρεηαη πξνζεζκέα ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν λα ηα 
πξνζθνκέζεη ά λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο, κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο, 
εηδνπνέεζάο ηνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ αηηηνινγεκΫλα λα παξαηεέλεη ηελ σο Ϊλσ πξνζεζκέα θαη’ αλψηαην φξην γηα 
δεθαπΫληε (15) επηπιΫνλ εκΫξεο.  

Όζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ. 

Απνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ 
θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 
πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ: 

i) θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαέν 
Έγγξαθν χκβαζεο εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά, ά 

ii)   δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ ά  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο 
ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 Ϋσο 2.2.8 (θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο 
παξνχζαο,  

ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο ν 
πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο  

φηη πιεξνέ, νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο 
γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ(Ϊξζξν 104 παξ. 2 θαη 3)   

Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ή δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ή δελ απνδεέμεη φηη πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -
2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπά ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε 
γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο, εέηε γηα ηελ θάξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο 
εθπηψηνπ.  

Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο Δπηηξνπάο επηθπξψλνληαη κε ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
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3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο 
ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη απνδεθηά πξνζθνξΪ, ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθΫξεη ηελ πξνζεζκέα γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε 
παξΪγξαθν 3.4.  

Σα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επΫξρνληαη εθφζνλ ζπληξΫμνπλ 
ζσξεπηηθΪ ηα θΪησζη: 

α) Ϊπξαθηε πΪξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ Ϊζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξΪγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο βνεζεκΪησλ θαη 
κΫζσλ ζην ζηΪδην ηεο πξνδηθαζηηθάο θαη δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο θαη απφ ηηο απνθΪζεηο αλαζηνιψλ επέ απηψλ,  

β) νινθιάξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 5 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013,  

γ) θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβΪιεη επηθαηξνπνηεκΫλα ηα 
δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο 
πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ελδέθσλ κΫζσλ θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε . 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζΫηνληΪο ηνπ πξνζεζκέα πνπ δε 
κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηηο εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ Ϋρεη 
απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα ζηελ ηεζεέζα πξνζεζκέα, 
θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε 
ηελ έδηα δηαδηθαζέα, γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ  ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 
Ϊπνςε πξνζθνξΪ.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε ζχκβαζε θαη Ϋρεη ά εέρε ππνζηεέ 
ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ παξΪβαζε ηεο λνκνζεζέαο ηεο 
Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηεο εζσηεξηθάο λνκνζεζέαο, δηθαηνχηαη λα αζθάζεη πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηΪ 
ηεο ζρεηηθάο πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο 
πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηνπ. ε πεξέπησζε πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο  ε πξνζεζκέα γηα ηελ 
Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη: 

(α) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα αλ ε πξΪμε 
θνηλνπνηάζεθε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα ά ηειενκνηνηππέα ά  

(β) δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϊιια κΫζα 
επηθνηλσλέαο, Ϊιισο   

γ) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο πνπ βιΪπηεη ηα ζπκθΫξνληα ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα.  

ΔηδηθΪ γηα ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο θαηΪ πξνθάξπμεο, ε πιάξεο γλψζε απηάο ηεθκαέξεηαη κεηΪ ηελ πΪξνδν δεθαπΫληε (15) 
εκεξψλ απφ ηε δεκνζέεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.  

ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ 
επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά θαηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ 
ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιΫγνληαο θαηΪ πεξέπησζε ηελ Ϋλδεημε «Πξνδηθαζηηθά Πξνζθπγά» θαη επηζπλΪπηνληαο ην ζρεηηθφ 
Ϋγγξαθν ζε κνξθά ειεθηξνληθνχ αξρεένπ Portable Document Format (PDF), ην νπνέν θΫξεη εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε 
ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππΫξ ηνπ 
Γεκνζένπ, θαηΪ ηα εηδηθΪ νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην Ϊξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην Ϊξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 
56902/215 Τ.Α..  
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Σν παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο απνδνράο ηεο πξνζθπγάο ηνπ ά ζε 
πεξέπησζε πνπ, πξηλ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επέ ηεο πξνζθπγάο, ε αλαζΫηνπζα αξρά αλαθαιεέ ηελ 
πξνζβαιιφκελε πξΪμε ά πξνβαέλεη ζηελ νθεηιφκελε ελΫξγεηα.  

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ε Ϊζθεζά ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέ πνηλά 
αθπξφηεηαο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ε Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο δελ 
θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλΪ κΫηξα πξνζηαζέαο θαηΪ ην Ϊξζξν 366 ηνπ 
λ.4412/2016. 

Οη αλαζΫηνπζεο αξρΫο κΫζσ ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγά ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν ηξέην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθένπ 
ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβΪδνπλ ζηελ Αξρά ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθένπ 
ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαέλεηαη αηηηνινγεκΫλα επέ ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο 
πξνζθπγάο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαη, ζε πεξέπησζε παξΫκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 
παξεκβαέλνληνο θαη δΫρεηαη (ελ φισ ά ελ κΫξεη) ά απνξξέπηεη ηελ πξνζθπγά κε απφθαζά ηεο, ε νπνέα εθδέδεηαη κΫζα ζε 
απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα εμΫηαζεο ηεο πξνζθπγάο. 

Οη ρξάζηεο - νηθνλνκηθνέ θνξεέο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγάο απφ ηελ ΑΔΠΠ. 

Ζ Ϊζθεζε ηεο σο Ϊλσ πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ Ϋλδηθσλ βνεζεκΪησλ  ηεο 
αέηεζεο αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηΪ ησλ εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά 
παξαιεέςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Ζ αέηεζε αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηάξην κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο 
απφθαζεο επέ ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο. Γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο αηηάζεσο αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν, θαηΪ ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ Ϊζθεζε αέηεζεο αλαζηνιάο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εΪλ κε ηελ πξνζσξηλά δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο 
απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη αηηηνινγεκΫλα ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα 
ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΪ απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, 
κεηΪ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ ηεο 
ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο)  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 
4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά 
θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά , πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο 
εέλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β) θαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 
ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν 
αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη 
ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο  επηζηξΫθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ 
αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο.. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο 
ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ησλ σο Ϊλσ εγγπάζεσλ γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξάζεσλ 
θαη ηνπ εθπξνζΫζκνπ (ΔδΪθην πΫκπην πεξέπησζεο (β) παξαγξΪθνπ 1 Ϊξζξνπ 72 λ. 4412/2016) 

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο 
ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη 
ζην ΠαξΪξηεκα X ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄. 

Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα 
πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ 
ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλΪζεζεο ηεο εθηΫιεζεο 
ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΪβνπο. Ζ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην φλνκα, ηα 
ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθηΫιεζε απηάο, 
εθφζνλ εέλαη γλσζηΪ ηε ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά ζηηγκά.  ΔπηπιΫνλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θΪζε 
αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε θΪζε 
λΫν ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν θχξηνο αλΪδνρνο ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ 
ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο. ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ 
ππεξγνιΪβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, 
νθεέιεη δε λα δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ ησλ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν 
ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα γλσζηνπνηάζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα.  

4.4.3. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιΪβνπο, φπσο απηνέ 
πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) 
ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνέν(α) ν αλΪδνρνο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, 
ππεξβαέλνπλ ζσξεπηηθΪ  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. ΔπηπιΫνλ, 
πξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο 
Ϊλσ ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ σο Ϊλσ πνζνζηνχ.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Όηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεέ ά δχλαηαη λα απαηηάζεη ηελ 
αληηθαηΪζηαζά ηνπ, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο 
επηηξνπάο ε νπνέα νξέδεηαη κε απφθαζε ηεο Α.Α. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

4.6.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: (Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαέσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο). 

α) ε ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα 
απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 
παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο 
πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην 
δηαδηθαζέαο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνλ πην θΪησ ηξφπν:  

Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα γέλεηαη ζην ηΫινο θΪζε δεδνπιεπκΫλνπ κάλα κε Ϋθδνζε ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο ζην 
φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ κεηΪ ηελ Ϋγγξαθε πηζηνπνέεζε θαιάο εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ θηεξέσλ φπνπ 
ζηεγΪδνληαη νη πξναλαθεξζεέζεο ππεξεζέεο, ηεο αξκφδηαο πξνο ηνχην επηηξνπάο, πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιένπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη κεηΪ ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλΪδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 ησλ θΪησζη δηθαηνινγεηηθψλ, 
θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη 
ηελ πιεξσκά:  

α. Σηκνιφγην 

β. Πηζηνπνηεηηθφ Αζθαιηζηηθάο Δλεκεξφηεηαο  

γ. Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθάο Δλεκεξφηεηαο  

δ. Μεληαέα Βεβαέσζε απφ ην αξκφδην Δληαέν ΦνξΫα Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο (Αλαιπηηθά Πεξηνδηθά Γάισζε), γηα ηελ απφδεημε 
ηεο αζθΪιηζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζπλνδεπφκελε απφ ηε ζρεηηθά απφδεημε πιεξσκάο ησλ αληέζηνηρσλ 
αζθαιηζηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζην Δ.Φ.Κ.Α.  

δ.  Απφδεημε θαηΪζεζεο κηζζνδνζέαο πξνζσπηθνχ ζε αηνκηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο,  

ε. Μηζζνδνηηθά ΚαηΪζηαζε, θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά.  

Σν ηηκνιφγην παξνράο ππεξεζηψλ επέ πηζηψζεη πξΫπεη λα θΫξεη ππνγξαθά ηνπ εθδφηε θαη λα εθδέδεηαη ζηελ 
παξαθΪησ επσλπκέα: 

ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

Γξ. Μαξαζιά 1, 

 ΣΚ 69133 Κνκνηελά 

ΑΦΜ: 997688488 

 Γ.Ο.Τ.: Κνκνηελάο 

Απφ ην πνζφ ηεο κεληαέαο ακνηβάο ζα γέλεηαη παξαθξΪηεζε ησλ λφκηκσλ θξαηάζεσλ, νη νπνέεο βαξχλνπλ ηνλ 
αλΪδνρν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο  

1) Κξάηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη 
θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 
Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)  

2) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε 
ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 
4412/2016. Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζέα θξΪηεζεο ησλ σο Ϊλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ (0,02%), θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν 
αλαγθαέν ζΫκα γηα ηελ εθαξκνγά ηεο σο Ϊλσ θξΪηεζεο εμαξηΪηαη απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο θνηλάο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκέαο, ΑλΪπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016.  

3) Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΑΔΠΠ, επηβΪιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06% επέ φισλ ησλ ζπκβΪζεσλ 
πνπ ππΪγνληαη ζην λ. 4412/2016, αλεμΪξηεηα απφ ηελ πεγά πξνΫιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνέεο ζπλΪπηνληαη κεηΪ ηελ 
Ϋλαξμε ηζρχνο θνηλάο ππνπξγηθάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, ΓηαθΪλεηαο θαη Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ θαη 
Οηθνλνκηθψλ. Ζ θξΪηεζε απηά ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη 
θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

4) Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 8% 
επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.  

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη εηζθνξΪ ππέξ Ο.Γ.Α. 20% 
επέ ηεο αμέαο ηνπ ηΫινπο ραξηνζάκνπ. 
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλΪδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκάο ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, εΪλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά δελ 
ζπκκνξθσζεέ κε ηηο γξαπηΫο εληνιΫο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη 
εΪλ ππεξβεέ ππαέηηα ηε ζπλνιηθά πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ παξαηΪζεσλ 

ηελ πεξέπησζε απηά ηνπ θνηλνπνηεέηαη εηδηθά φριεζε, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε πεξηγξαθά ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 
νπνέεο νθεέιεη λα πξνβεέ απηφο, ζΫηνληαο πξνζεζκέα γηα ηε ζπκκφξθσζά ηνπ, ε νπνέα δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε ησλ 
δεθαπΫληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκέα πνπ ηεζεέ κε ηελ εηδηθά φριεζε παξΫιζεη ρσξέο λα ζπκκνξθσζεέ, θεξχζζεηαη 
αηηηνινγεκΫλα Ϋθπησηνο κΫζα ζε ηξηΪληα (30) εκΫξεο απφ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλΪδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβΪιιεηαη, κεηΪ απφ θιάζε ηνπ γηα παξνρά εμεγάζεσλ, νιηθά 
θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

5.2.2.  Αλ νη ππεξεζέεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κΫρξη 
ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πνηληθΫο ξάηξεο, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε 
ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

Οη πνηληθΫο ξάηξεο ππνινγέδνληαη σο εμάο: 

α) γηα θαζπζηΫξεζε πνπ ππεξβαέλεη ην 50% επηβΪιιεηαη πνηληθά ξάηξα 5% ρσξέο ΦΠΑ επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΫζεθαλ εθπξφζεζκα. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξεέηαη/ζπκςεθέδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβά ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιά πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην δηθαέσκα λα θεξχμεη ηνλ αλΪδνρν Ϋθπησην. 
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

 Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ φξσλ ησλ Ϊξζξσλ 5.2 
(Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξνράο ππεξεζηψλ), 6.4. (Απφξξηςε παξαδνηΫσλ – 
αληηθαηΪζηαζε), κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθάο 
απφθαζεο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξέπησζε δ ηεο παξαγξΪθνπ 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 νξγΪλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε Ϊιιε νπνηαζδάπνηε θχζεσο δηνηθεηηθά πξνζθπγά. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνέθεζε απηάο ζα δηελεξγεζεέ απφ ηελ  Δπηηξνπά 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ηεο χκβαζεο ε νπνέα θαη ζα εηζεγεέηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα 
δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζάθνπζα εθηΫιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιάςε ησλ επηβεβιεκΫλσλ κΫηξσλ ιφγσ κε ηάξεζεο ησλ σο Ϊλσ φξσλ θαη ηδέσο γηα δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ 
ζε ηξνπνπνέεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ θαη παξΪηαζε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016.  

6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Ζ δηΪξθεηα ηεο χκβαζεο νξέδεηαη απφ 01-09-2019 ά Ϊκεζα απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ζε πεξέπησζε παξΫιεπζεο ηεο 
αλσηΫξσ εκεξνκελέαο θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο θαη ιάγεη ηελ 31-07-2020. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Ζ παξαιαβά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά/θαη παξαδνηΫσλ γέλεηαη απφ επηηξνπά παξαιαβάο πνπ ζπγθξνηεέηαη, ζχκθσλα 
κε ηελ παξΪγξαθν 11 εδΪθην δ’ ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην ΠαξΪξηεκα Η 
ηεο παξνχζαο.  

ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο δηελεξγεέηαη ν σο Ϊλσ Ϋιεγρνο κπνξεέ δε λα θαιεέηαη λα παξαζηεέ θαη ν αλΪδνρνο. 

Αλ ε επηηξνπά παξαιαβάο θξέλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζέεο ά/θαη ηα παξαδνηΫα δελ αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληΪζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλάο παξαιαβάο, πνπ αλαθΫξεη ηηο παξεθθιέζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεέ αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιέζεηο επεξεΪδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά/θαη παξαδνηΫσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαέεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθΫο αλΪγθεο. 

ηελ πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ φηη δελ επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε παξαιαβά ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά/θαη παξαδνηΫσλ, κε 
Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ε νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη αλΪινγε πξνο ηηο δηαπηζησζεέζεο παξεθθιέζεηο. ΜεηΪ ηελ 
Ϋθδνζε ηεο σο Ϊλσ απφθαζεο, ε επηηξνπά παξαιαβάο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ά/θαη παξαδνηΫσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληΪμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζά ηνπ, ε νπνέα 
θνηλνπνηεέηαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνλ αλΪδνρν. Αλ παξΫιζεη ρξνληθφ δηΪζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ηνπ θαη δελ ιεθζεέ ζρεηηθά απφθαζε γηα ηελ Ϋγθξηζε ά ηελ απφξξηςά ηνπ, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά Ϋρεη 
ζπληειεζζεέ απηνδέθαηα. 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 
πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε Ϋιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 6 ηνπ Ϊξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγγπεηηθΫο 
επηζηνιΫο πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθνληαη πξηλ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειΫγρσλ 
θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

6.4  Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ά κΫξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο 
αμέαο, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε Ϊιια, πνπ λα εέλαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε 
γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα 
εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλΪδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθΫο ξάηξεο, ζχκθσλα κε 
ην Ϊξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. 

Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηηο ππεξεζέεο πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη 
ιάμεη ε ζπλνιηθά δηΪξθεηα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Γελ επηηξΫπεηαη αλαπξνζαξκνγά ηεο ηηκάο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 
ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 
ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΓΖ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

 
 

 

ΔΡΓΑΙΑ : «ΤΠΖΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ 
ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΟΤ 
Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΡΙΜΝΑ & 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» 

(CPV 90911200-8) 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΡΙΘΜ. 30/2019 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ : «ΤΠΖΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΡΙΜΝΑ & 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» 
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1.ΣΔΥΝΗΚΖ   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

3.ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 
ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 
Γ/ΝΖ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
ΣΜΖΜΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΓΖ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

  

ΔΡΓΑΙΑ : «ΤΠΖΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΣΩΝ 
ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» 

 
ΣΔΥΝΙΚΖ   ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 

 

Ζ κειΫηε απηά πνπ εθπνλεέηαη κε εληνιά ηνπ ΠξνΫδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΑ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ινγσ Ϋιιεηςεο 
ηερληθάο ππεξεζέαο θαη αθνξΪ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ θηηξέσλ φπνπ ζηεγΪδνληαη νη ππεξεζέεο ηνπ ΝΠΓΓ, άηνη: 

 
1. ΥΩΡΟΙ  ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

 
Θα θαζαξέδνληαη θαζεκεξηλΪ φιεο ηηο εκΫξεο ηεο εβδνκΪδαο  νη ρψξνη ησλ Κηηξέσλ πνπ ζηεγΪδνληαη νη ππεξεζέεο ηνπ ΝΠΓΓ 

«ΚΫληξν ΜΫξηκλαο θαη Αιιειεγγχεο Γάκνπ Κνκνηελάο»  ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο 6.056,20 ηκ, άηνη: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ΔξγνιΪβνο θαζαξηφηεηαο ζα απαζρνιεέ γηα ην ΚΔ.ΜΔ.Α  θαζεκεξηλΪ 25 άηνκα (εξγΪηεο θαζαξηφηεηαο). 
Σν ρξνληθφ δηΪζηεκα παξνράο ησλ ππεξεζηψλ εέλαη απφ ηηο 01/09/2019 Ϋσο 31/07/2020). ηελ πεξέπησζε πνπ ε ππνγξαθά 

ηεο ζχκβαζεο γέλεη (γηα νπνηαδάπνηε ιφγν) ζε ρξφλν κεηαγελΫζηεξν ηεο 1/9/2019, ηφηε απηά ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελέα 
ππνγξαθάο ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο θαη κΫρξη 31/07/2020. Γηα ηελ αλΪιεςε ηεο εξγαζέαο απαηηεέηαη πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην 
πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ ηεο κειΫηεο, κε απαξαέηεηε πξνυπφζεζε ηελ ηάξεζε ηεο Δζληθάο Γεληθάο πιινγηθάο χκβαζεο 
Δξγαζέαο, κε ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκΫο λα κελ εέλαη θΪησ απφ ην ειΪρηζην εξγαηηθφ θφζηνο. 

Ζ δαπΪλε γηα ηε ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2019 θαη 2020 ηνπ 
ΦνξΫα θαη ζπγθεθξηκΫλα ηνλ Κ.Α.Δ: 10.6274. Ζ ζπλνιηθά δαπΪλε εέλαη ηεηξαθνζέσλ πελάληα ρηιηΪδσλ νρηαθνζέσλ εμάληα Ϋλα 
επξψ θαη εβδνκάληα επηΪ ιεπηψλ (450.861,77) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
 

2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ 
 

Οη ππεξεζέεο θαζαξηζκνχ ζα παξΫρνληαη σο εμάο: 
 
Υψξνη πνπ ζα θαζαξίδνληαη: 

1. Αέζνπζεο λεπέσλ . 
2. Κνπδέλεο 
3. ΓηΪδξνκνη. 
4. ΣνπαιΫηεο λεπέσλ θαη πξνζσπηθνχ. 
5. Απνζάθεο (ηξνθέκσλ, εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εηδψλ κε ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ). 
6. Γξαθεέα, γξαθεέν δηαρεέξηζεο, αχιεηνη ρψξνη, βεξΪληεο. 

Σν θηέξην ηνπ Α΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ( Γ. Εαξέθε 1) 656,00  η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Β΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Αθξνπφιεσο ηΫξκα) 710,42  η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Γ΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ  (Σξαπεδνχληαο 11) 548,26 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Γ΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Γ. ΠαπαλδξΫνπ 45) 897,74 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Δ΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ( Οιχκπνπ 1) 617,32 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Ε΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ  ( Μ. Μπφηζαξε 1) 262,00 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Ζ΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ  (ΓνξγνπνηΪκνπ & Γσδεθαλάζνπ) 569,40 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Π.. ΚΟΜΗΟΤ ζην ΚΟΜΗΟ 449,26 η.κ.. 

Σν θηέξην ηνπ Π.. ΡΟΓΗΣΖ ζην ΡΟΓΗΣΖ 206,80 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ Π.. ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ ζηελ  ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ                           237,00 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ 1oKAΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Φηιέππνπ 2-4) 550,00 η.κ. 

Σν θηέξην ηνπ 2ν  ΚΑΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Γξ. Μαξαζιά 1) 246,00 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΗΑ Γ/ΝΖ Ν.Π. ΚΟΜΟΣΖΝΖ  ( Γξ. Μαξαζιά 1) 106,00 η.κ. 
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Καζεκεξηλά  
 
1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ-ΑΗΘΟΤΧΝ  Τγξφ μεζθφληζκα ζε φια ηα Ϋπηπια (γξαθεέα, ηξαπεδΪθηα, θαζέζκαηα, 

βηβιηνζάθεο, θ.ι.π.)  Καζαξηζκφο ησλ δνρεέσλ απνξξηκκΪησλ θαη αιιαγά ησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ απηψλ. 
2. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΑΠΔΓΧΝ  θνχπηζκα θαη ζθνπγγΪξηζκα φισλ ησλ δαπΫδσλ κε θνηλφ απνξξππαληηθφ θαη κεηΪ 

απνιχκαλζε κε ρισξέλε 1:10 (γξαθεέσλ, αηζνπζψλ, δηαδξφκσλ, ηξαπεδαξέεο, ζθΪιεο, εέζνδνη) θνχπηζκα κνθεηψλ. 
3. ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΚΔΤΖ Καζαξηζκφο φισλ ησλ νξηδφληησλ ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ (γξαθεέσλ, θαζηζκΪησλ, θσηηζηηθψλ 

γξαθεένπ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηειεθψλσλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθεένπ), κε βξεγκΫλν δΫξκα θαη εηδηθφ απνξξππαληηθφ, 
ιεπηνκεξάο θαζαξηζκφο βηβιηνζεθψλ, βηβιέσλ, θαθΫισλ, θαζψο θαη θαζαξηζκφο ησλ πεξζέδσλ ησλ παινπηλΪθσλ θαη ηέλαγκα ησλ 
θνπξηηλψλ, φπνπ απηΫο ππΪξρνπλ. 

4. ΣΟΤΑΛΔΣΔ  Άδεηαζκα, πιχζηκν ησλ θαιαζηψλ αρξάζησλ θαη αιιαγά πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ απηψλ.  Πιχζηκν θαη 
απνιχκαλζε φισλ ησλ ηνέρσλ, ησλ εηδψλ πγηεηλάο θαη ησλ πΪγθσλ απηψλ κε θαηΪιιεια απνξξππαληηθΪ θαη απνιπκαληηθΪ.  
Ξεζθφληζκα-γπΪιηζκα θαζξεπηψλ.  Πιχζηκν, ζθνπγγΪξηζκα θαη απνιχκαλζε ησλ δαπΫδσλ δχν θνξΫο ηελ εκΫξα θαη νπνηεδάπνηε 
παξαζηεέ αλΪγθε.  

5. ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΔ  θνχπηζκα θαη ζθνπγγΪξηζκα ησλ δαπΫδσλ κε θνηλφ απνξξππαληηθφ θαη κεηΪ απνιχκαλζε κε ρισξέλε 
1:10 δχν θνξΫο ηελ εκΫξα κεηΪ ην πξσηλφ γεχκα ησλ λεπέσλ θαη κεηΪ ην κεζεκβξηλφ.  Πιχζηκν θαη ζηΫγλσκα ησλ ηξαπεδηψλ δχν 
θνξΫο ηελ εκΫξα, κεηΪ ην πξσηλφ γεχκα ησλ λεπέσλ θαη κεηΪ ην κεζεκβξηλφ.  Τγξφ μεζθφληζκα ησλ θαζηζκΪησλ ησλ λεπέσλ.  

6.ΚΟΤΕΗΝΔ  θνχπηζκα θαη ζθνπγγΪξηζκα φισλ ησλ δαπΫδσλ κε θνηλφ απνξξππαληηθφ θαη κεηΪ απνιχκαλζε κε ρισξέλε 
1:10  ΚαζΪξηζκα, πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ζηα εμσηεξηθΪ ληνπιΪπηα ζηα ςπγεέα ζηηο θνπδέλεο θαη ζηνπο πΪγθνπο.  

7. ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ  ΚαζΪξηζκα θαη ζθνπγγΪξηζκα ησλ δαπΫδσλ ησλ αλειθπζηάξσλ.  ΚαζΪξηζκα ζηα ηνηρψκαηα, ζηνπο 
θαζξΫπηεο, ζηηο πφξηεο απηψλ θαη εμΪιεηςε ησλ απνηππσκΪησλ απφ απηΫο. 

8. ΠΟΡΣΔ  Οη παινπέλαθεο ησλ εηζφδσλ ζα θαζαξέδνληαη θαη ζα γπαιέδνληαη επηκειψο θαζεκεξηλΪ.  Καζαξηζκφο πφκνισλ  
9. ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ  πγθΫληξσζε ησλ απνξξηκκΪησλ ζε πιαζηηθνχο ζΪθνπο θαη κεηαθνξΪ ηνπο ζηνπο 

θΪδνπο απνξξηκκΪησλ ηνπ Γάκνπ. 
Μηα θνξά ηνλ κήλα 
 
1. ΣΕΑΜΗΑ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΔ  ΚαζΪξηζκα κε εηδηθφ απνξξππαληηθφ κέα θνξΪ ηνλ κάλα.  
2. ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  ΚαζΪξηζκα ζε ηνέρνπο πφξηεο, παξΪζπξα, κνθΫηεο θαη νξνθΫο κέα θνξΪ ην κάλα.  Πιχζηκν ησλ 

πιαζηηθψλ παηρληδηψλ θαη θαζαξηζκφο ελ γΫλεη φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ηα βξΫθε θαη λάπηα.  Τγξφ θαζΪξηζκα 
θαη ζηΫγλσκα ησλ θαζηζκΪησλ ησλ λεπέσλ. 

3. ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΑ θνχπηζκα θαη θαηφπηλ ζθνπγγΪξηζκα, θαζψο θαη μεζθφληζκα φισλ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θνππαζηψλ, 
ζνβαηεπηψλ θαη θσηηζηηθψλ. 

4. ΣΟΗΥΟΗ ΓΔΝΗΚΧ Λεπηνκεξάο θαζαξηζκφο φισλ ησλ επηθαλεηψλ ησλ ηνέρσλ θαη θνιψλσλ, δηαδξφκσλ, θιηκαθνζηαζέσλ, 
αηζνπζψλ ζπλεδξηΪζεσλ θαη γξαθεέσλ. 

5. ΤΠΟΓΔΗΟΗ ΥΧΡΟΗ Καζαξηζκφο θαη ζθνχπηζκα φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ ππνγεένπ. 
6. ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΠΑΡΑΘΤΡΧΝ Λεπηνκεξάο θαζαξηζκφο φισλ ησλ κεηαιιηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ θαη 

πιαηζέσλ παξαζχξσλ, πιελ απηψλ ησλ γξαθεέσλ. 
 

3. ΠΡΟΩΠΙΚΟ - ΩΡΑΡΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 
 

 
 

Σν ζπλεξγεέν ζα απαζρνιεέ γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηηο 01/09/2019 έσο 31/07/2020,  (25) Ϊηνκα. 
πγθεθξηκΫλα: 

 
ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΤΝΟΛΗΚΑ Σ.Μ. ΑΝΑ 

ΚΣΗΡΗΟ 

 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΝΑ 
ΚΣΗΡΗΟ 

 
ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΖΜΔΡΔ 

ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

 
ΖΜΔΡΖΗΔ ΧΡΔ 

ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

Α΄ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ 656,00  η.κ. 2 

ΓΔΤΣΔΡΑ-ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 
 

8 
 

Β΄  ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ 710,42  η.κ. 4 
Γ΄  ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ    548,26 η.κ. 4 
Γ΄  ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ    897,74 η.κ. 4 
Δ΄  ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ . ΚΟΜΟΣΖΝΖ    617,32 η.κ. 2 
Ε΄  ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ . ΚΟΜΟΣΖΝΖ 262,00 η.κ. 1 
Ζ΄ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ . ΚΟΜΟΣΖΝΖ    569,40 η.κ. 2 
Π..  ΚΟΜΗΟΤ 449,26 η.κ.. 1 
Π. ΡΟΓΗΣΖ 206,80 η.κ. 1 
Π.. ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ 237,00 η.κ. 1 
1o KAΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 550,00 η.κ. 1 
2ν  ΚΑΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 246,00 η.κ. 1 
ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ν.Π. ΚΟΜΟΣΖΝΖ 106,00 η.κ. 1 
ΤΝΟΛΑ  25   
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Σν Ν.Π. δηαηεξεέ ΣΟ δηθαέσκα αιιαγάο σξαξένπ ησλ εξγαδνκΫλσλ αλΪινγα κε ηηο δηακνξθνχκελεο αλΪγθεο ηνπ, ρσξέο φκσο λα 
γέλεηαη ππΫξβαζε ηνπ ζπλφινπ σξψλ εξγαζέαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη αλσηΫξσ ρψξνη ζα πξΫπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνέ θαζ’ 
φιν ην δηΪζηεκα ιεηηνπξγέαο ησλ δνκψλ. 

      4.ΤΛΙΚΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
 
Α. ΑΠΑΡΑΙΣΖΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ Δ ΜΖΝΙΑΙΑ ΒΑΖ 

 ΑπνξξππαληηθΪ-ΚαζαξηζηηθΪ δαπΫδνπ, ηνέρσλ, επηθαλεηψλ, ληπηάξσλ θαη εηδψλ πγηεηλάο (Γεληθνχ θαζαξηζκνχ) 
 Υισξέλε 
 Τγξφ θαζαξηζηηθφ ηδακηψλ – θαζξεπηψλ  
 αθνχιεο απνξξηκκΪησλ  
 Κξεκνζαπνπλν  
 θνπγγαξέζηξεο επαγγεικαηηθΫο 450 γξ. 
 θνπγγαξέζηξεο νηθηαθΫο 290 γξ  
 θνπγγαξΪθηα 
 Καζαξηζηηθφ γηα Ϊιαηα  
 ΓΪληηα  
 ΑπνξξνθεηηθΪ παλΪθηα θαζαξηζκνχ επηθαλεηψλ 
 Υαξηέ ξνιφ θνπδέλαο 1 θηινχ 

Β) ΣΑ ΥΡΖΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΛΖΡΟΤΝ ΣΟΤ ΔΞΖ ΟΡΟΤ 

 Σα πιηθΪ θαζαξηζκνχ ζα εέλαη εγθεθξηκΫλα θαη θαηαρσξεκΫλα ζην Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο 
 Σα απνιπκαληηθΪ πξντφληα λα εέλαη εγθεθξηκΫλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ ΦαξκΪθσλ 
 Όια ηα πιηθΪ θαζαξηφηεηαο, εθηφο ησλ ραξηηψλ πγεέαο, ζα ηα δηαζΫηεη ν αλΪδνρνο. 

                  ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

α) ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ  ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 Καξφηζηα ζθνπγγαξέζκαηνο κε θΪδνπο ζθνπγγαξέζκαηνο δηπινχ ζπζηάκαηνο. 

 Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνέ θΪδνη ζθνπγγαξέζκαηνο δηπινχ ζπζηάκαηνο θαη ζθνπγγαξέζηξεο γηα γξαθεέα-

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη δηαθνξεηηθνέ γηα ηηο ηνπαιΫηεο. 

 ΖιεθηξηθΫο ζθνχπεο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ 

 ΤθαζκΪηηλεο κΪθηξεο (dust mop), φπνπ δελ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ ειεθηξηθά ζθνχπα. 

 αθνχιεο πιαζηηθΫο απνξξηκκΪησλ, αλζεθηηθΫο, δηαθφξσλ κεγεζψλ 

 θνπγγαξΪθηα κε ζχξκα, γηα ηξέςηκν κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, ληπηάξσλ θαη εηδψλ πγηεηλάο. 

 θΪια 

 ΛΪζηηρν πνηέζκαηνο 

 Ξεζθνλφπαλα 
 Ϊξσζξα θαη θαξΪζηα γηα ηνπο πεξηβΪιινληεο ρψξνπο θαη φπνπ ρξεηΪδεηαη 

β) Ο ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΛΖΡΔΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΟΡΟΤ: 

 Να αληαπνθξέλεηαη πιάξσο ζηηο αλΪγθεο ηεο Τπεξεζέαο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

 Όια ηα αλαγθαέα ζθεχε, εξγαιεέα θαη πιηθΪ θαζαξηζκνχ, απαξαηηάησο λα εέλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη πιΫνλ 

θαηΪιιεια. 

 Σα αλαγθαέα ζθεχε - εξγαιεέα θαη πιηθΪ θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξΫο (βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα) ζηηο 

εγθαηαζηΪζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξένπ. 

 Όιεο νη ειεθηξηθΫο ζπζθεπΫο ζα εέλαη ελεξγεηαθάο θιΪζεο Α, λα εέλαη θαηΪ ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξέζθνληαη ζε 

Ϊξηζηε θαηΪζηαζε 

5.ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

      Ο αλΪδνρνο ζα ηεξεέ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, δειαδά ζα θαηαβΪιιεη ηηο λφκηκεο απνδνρΫο, νη νπνέεο ζε θακέα  
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πεξέπησζε δελ κπνξεέ λα εέλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Δζληθά Γεληθά πιινγηθά χκβαζε Δξγαζέαο ά απφ 
ΓηαηηεηηθΫο ΑπνθΪζεηο, ζα ηεξεέ ην λφκηκν σξΪξην, ηελ αζθαιηζηηθά θΪιπςε ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη ηνπο φξνπο πγηεηλάο θαη 
αζθΪιεηαο απηψλ. 
        Ο αλΪδνρνο ζα εέλαη ππεχζπλνο γηα θΪζε αηχρεκα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηάζεη γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα θΪζε δεκηΪ ά θζνξΪ πνπ ζα πξνμελάζεη απφ ην αλσηΫξσ πξνζσπηθφ θαη ηα ρξεζηκνπνηεζΫληα κΫζα 
θαζαξηζκνχ, ζε βΪξνο πξνζψπσλ, πξαγκΪησλ, θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη πεξηβΪιινληνο ρψξνπ. 
       Σν πξνζσπηθφ ζα θΫξεη νκνηφκνξθε θφξκα εξγαζέαο.  
        Ζ ελδεηθηηθά δαπΪλε ππνινγέδεηαη  ζην πνζφ ησλ 363.598,20 € , ρσξέο ηνλ Φ.Π.Α. 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Σν ζχλνιν ησλ πξνο θαζαξηζκφ ηεηξαγσληθψλ κΫηξσλ αλΫξρνληαη ζε 6.056,20 . κ. χκθσλα κε ηε κειΫηε - ηερληθά πεξηγξαθά 

πνπ αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθεηαη αλσηΫξσ ε θαζαξηφηεηα φισλ ησλ θηηξέσλ, ζα παξΫρεηαη απφ είθνζη πέληε (25) ζπλνιηθΪ 
εξγαδφκελνπο (εέθνζη δχν (22) ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο –ηξεηο (3) ζηα ΚΑΠΖ θαη Γξαθεέα ηνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ)..  

Ο πξνυπνινγηζκφο Ϋγηλε ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα πνπ καο θνηλνπνέεζε ε επηζεψξεζε εξγαζέαο κε ην αξηζ. πξση: ΔΞ-72865/ 
20-2-2019 Ϋγγξαθν θαη ππνινγέδνληαο κηα κΫζε θαηΪζηαζε εξγαδνκΫλσλ θαη εκεξνκέζζην 30,49 επξψ  (29,04 εκεξνκέζζην +1 
ηξηεηέα): 
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30,49 4,57 1,24 5,81 217 8 10.086,16 1.745,38 1.075,59 12.907,13 22 283.956,96 

30,49 4,57 1,24 5,81 228 8 10.597,44 1.833,87 1.130,12 13.561,43 3 40.684,29 

ΤΝΟΛΑ 25 324.641,25 

 
ΔπηπξνζζΫησο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863 / 2010 ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ θΪζε ππνςάθηνπ 

αλαδφρνπ πξΫπεη λα ππνινγέδνληαη θαη δηΪθνξα Ϊιια Ϋμνδα (φπσο  δηνηθεηηθφ θφζηνο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ, θφζηνο 
αλαισζέκσλ, εξγνιαβηθφ θΫξδνο, αλαπιάξσζε αδεηψλ θιπ.) 

 

 ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΔΣΟ 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 2019 2020 

ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ 118.051,36 206.589,89 324.641,25 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΟΣΟ 2% 2.361,03 4.131,80 6.492,82 

ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ 5% 5.902,57 10.329,49 16.232,06 

ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΚΔΡΓΟ 5% 5.902,57 10.329,49 16.232,06 

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ 132.217,53 231.380,67 363.598,20 

    

ΦΠΑ 24% 31.723,21 55.531,36 87.263,57 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 163.949,74 286.912,03 450.861,77 
 
 
 
 
Σν Ϊζξνηζκα ησλ σο Ϊλσ πνζψλ αλΫξρεηαη ζην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηεηξαθνζέσλ πελάληα  ρηιηΪδσλ νθηαθνζέσλ εμάληα Ϋλα 

επξψ θαη εβδνκάληα επηΪ ιεπηψλ (450.861,77)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%.  
 
 

πληάρζεθε 
Ο Πξντζηάκελνο ηκήκαηνο 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΔΡΓΙΑΓΖ 

ΓΔ Δπφπηεο Καζαξηφηεηαο 

 Θεσξήζεθε 
Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο 
 
ΜΑΡΓΑΡΙΣΖ ΙΝΑΓΟ 
ΣΔ Σνπνγξάθνο Αγξνλφκνο Μεραληθφο 
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 
ΓΖΜΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 
Γ/ΝΖ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
ΣΜΖΜΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΓΖ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

  

ΔΡΓΑΙΑ : «ΤΠΖΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΣΩΝ 
ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» 

 
 

ΓΔΝΙΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

 Άξζξν 1. 
Ζ ζπγγξαθά αθνξΪ ηελ πινπνέεζε ησλ εξγαζηψλ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΣΟΤ 

Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» θαη Ϋρεη ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 
ηεηξαθνζέσλ πελάληα ρηιηΪδσλ νρηαθνζέσλ εμάληα Ϋλα επξψ θαη εβδνκάληα επηΪ ιεπηψλ (450.861,77)  κε ην ΦΠΑ. 

 
Άξζξν 2:  Γηαηάμεηο 
 
H εξγαζέα εθηειεέηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο: 

 ηνπ λ. 4555/2018 Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο - ΔκβΪζπλζε ηεο Γεκνθξαηέαο 
Δλέζρπζε ηεο πκκεηνράο – Βειηέσζε ηεο νηθνλνκηθάο θαη αλαπηπμηαθάο ιεηηνπξγέαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα 
«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η. 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ 
ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηζρχεη. 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) – 
δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

 Σνπ Ϊξζξνπ 68 “πκβΪζεηο εξγνιαβέαο εηαηξεηψλ παξνράο ππεξεζηψλ” ηνπ λ. 3863/2010 (Α 115) «ΝΫν αζθαιηζηηθφ 
ζχζηεκα θαη ζπλαθεέο δηαηΪμεηο, ξπζκέζεηο ζηηο εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο» 

 ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/2006) «Κχξσζε Κψδηθα Γάκσλ θαη θνηλνηάησλ». 

 Σν Ϊξζξν 37 ηνπ Ν. 2072/1992 (ΦΔΚ 125/92 Α΄) «Ρχζκηζε επαγγΫικαηνο εηδηθνχ ηερληθνχ πξνζεηηθψλ θαη νξζσηηθψλ 
θαηαζθεπψλ θαη ινηπψλ εηδψλ απνθαηΪζηαζεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο",  

 Σνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 114/08-06-2006 η. Α) Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο 
 
Άξζξν 3: πκβαηηθά ζηνηρεία. 
 
πκβαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο εξγαζέαο θαηΪ ζεηξΪ πνπ ηζρχνπλ εέλαη: 
1. Ζ χκβαζε. 
2. Ζ  Γηαθάξπμε. 
3. Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο. 
4. Ζ Γεληθά πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.). 
5. Ζ Σερληθά Πεξηγξαθά (Σ.Π.). 
6. Ο Πξνυπνινγηζκφο ΜειΫηεο. 
 
Άξζξν 4 :Πξνζεζκία εθηέιεζεο εξγαζίαο . - Δγγπήζεηο. 
 

Αθεηεξέα κεηξάζεσο ησλ πξνζεζκηψλ εέλαη απηά πνπ θαζνξέδεηαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016. Χο ρξφλνο 
εθθέλεζεο ηνπ Ϋξγνπ, νξέδεηαη ε εκεξνκελέα απφ 1/9/2019 θαη κε ιάμε 31/07/2020 (11 κάλεο). ηελ πεξέπησζε πνπ ε 
ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο γέλεη (γηα νπνηαδάπνηε ιφγν) ζε ρξφλν κεηαγελΫζηεξν ηεο 1/9/2019, ηφηε απηά ζα ηζρχεη απφ ηελ 
εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο θαη κΫρξη 31/07/2020. 

Με ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο θαηαηέζεηαη ε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο άηνη 5% επέ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ησλ 
ππεξεζηψλ ρσξέο Φ.Π.Α 

 
Άξζξν 5:Πξφνδνο εξγαζηψλ. - Κπξψζεηο ζε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο. 
 
Γηα ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηζρχεη ν λ. 4412/2016. 
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Άξζξν 6:Πεξηερφκελν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 
Ζ δαπΪλε γηα ηελ αλσηΫξσ πεξηγξαθφκελε εξγαζέα, νξέδεηαη ζε  (450.861,77)επξψ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α., γηα ην νηθνλνκηθφ  Ϋηνπο 2019 κε ην πνζφ ησλ 163.949,74 επξψ ζηνλ ΚΑ 10.6274. θαη αληέζηνηρα ηελ δΫζκεπζε 
πνζνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2020 κε ην ππφινηπν πνζφ ησλ 286.912,03 επξψ. 

ηε δαπΪλε πεξηιακβΪλνληαη νη εξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο, ην Γψξν ΥξηζηνπγΫλλσλ, Γψξν ΠΪζρα, Δπέδνκα αδεέαο 
θαη ε απνδεκέσζε ρνξεγεζεέζαο θαη κε ρνξεγεζεέζαο Ϊδεηαο ζην πξνζσπηθφ, φια ηα νθΫιε ηνπ εξγνιΪβνπ 

Κακέα αμέσζε ά δηακθηζβάηεζε δελ εέλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεέ εθ ησλ πζηΫξσλ, νχηε γηα ηηο απνζηΪζεηο 
κεηαθνξΪο ησλ εξγαηψλ, νχηε γηα ηηο απαηηάζεηο εξγαηψλ, νχηε γηα ηηο ηηκΫο σξνκηζζέσλ  
 
Άξζξν 7:Γεληθέο Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ  
 

1. ε φια ηα ζηΪδηα ηεο παξνράο ππεξεζηψλ ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ ηε λνκνζεζέα, ηηο θεέκελεο 
πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο, ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγέαο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α  θαη ηηο δηαδηθαζέεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ. 

2. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθΪιεηαο θαη αζθΪιεηαο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηηο ζρεηηθΫο νδεγέεο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α   

3. Ο αλΪδνρνο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε νπνηαζδάπνηε δεκηΪο ά βιΪβεο πνπ ζα πξνθιεζεέ ζην 
πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α  ά ζε νπνηνλδάπνηε ηξέην, εθ' φζνλ απηά νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ 
ππαιιάισλ ηνπ ηδένπ (αλαδφρνπ) ά ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

4. ΚαηΪ ηελ παξνρά ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλΪδνρν, δελ πξΫπεη λα παξαθσιχεηαη ε ιεηηνπξγέα ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α 
5. Ο αλΪδνρνο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο απμεκΫλεο απαηηάζεηο πνπ 

ζπλεπΪγεηαη ε παξνρά ππεξεζηψλ ζηνπο ρψξνπο εηδηθΪ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ. 
6. Ο αλΪδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπΪλεο χδξεπζεο, παξνράο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζΫξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ 

θαη θαπζέκσλ, ηα νπνέα βαξχλνπλ ην ΚΔ.ΜΔ.Α κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εχινγεο ρξάζεο θαη θαηαλΪισζεο απφ ην 
πξνζσπηθφ. 

7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλΪδνρν λα δηαθφςεη γηα νηνδάπνηε ιφγν ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Ο αλΪδνρνο ζα 
παξΫρεη ηηο ππεξεζέεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο πεξέπησζεο απεξγέαο πξνζσπηθνχ. 

8. Ο εξγνιΪβνο δελ Ϋρεη ππνρξΫσζε λα παξΫρεη ηηο ππεξεζέεο ηνπ θαηΪ ηηο ρξνληθΫο πεξηφδνπο πνπ ηα θηέξηα ηνπ 
ΚΔ.ΜΔ.Α εέλαη θιεηζηΪ θαηΪ ηηο ζεζκηθΫο αξγέεο ηνπ Ϋηνπο. 

9. Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο χκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλάο θαη 
ΑζθΪιεηαο Ν.1568/85 πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλΫο δέθαην  

10. Ο ΑλΪδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεέ ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο, ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη 
ακΫζσο ζηελ Τπεξεζέα ηηο νδεγέεο πνπ απεπζχλνληαη ά θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα 
Ϋγγξαθα ησλ δηΪθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ ζρεηηθΪ κε ηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο. 

11. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ζρεηηθΪ κε ηελ πγηεηλά θαη αζθΪιεηΪ 
ηνπ θαη ν αλΪδνρνο εέλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθΪ θαη αζηηθΪ γηα θΪζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη 

12. ην ΚΔ.ΜΔ.Α  ζα παξαδνζνχλ απνδεηθηηθΪ αζθΪιηζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζην Η.Κ.Α ά ζε Ϊιιν δεκφζην 
νξγαληζκφ. Αιινδαπνέ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθ' φζνλ Ϋρνπλ ηα απαξαέηεηα Ϋγγξαθα παξακνλάο θαη 
εξγαζέαο ζηελ ΔιιΪδα.  

13. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν πξΫπεη λα εέλαη πγηΫο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε 
ηελ πξνζθφκηζε βηβιηαξένπ πγεέαο ελ ηζρχ, ζεσξεκΫλνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρΫο.  

14. Σν ΚΔ.ΜΔ.Α Ϋρεη ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηνλ αλΪδνρν ηελ απνκΪθξπλζε εξγαδνκΫλσλ απφ ηελ εξγαζέα 
ζην ζπγθεθξηκΫλν ρψξν, πνπ θξέλεη φηη δελ αληαπνθξέλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ά δεέρλνπλ νιηγσξέα ά δελ 
πεηζαξρνχλ ζηηο νδεγέεο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ. Ο εξγαδφκελνο δελ Ϋρεη θακέα αμέσζε γηα ην ιφγν απηφ απφ ην ΚΔ.ΜΔ.Α 

15. Ο αλΪδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηάζεη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο, δελ Ϋρνπλ θακέα 
απνιχησο ζρΫζε εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο κε ην ΚΔ.ΜΔ.Α, νη δε κηζζνέ θαη ακνηβΫο ηνπο, θαζψο θαη νπνηεζδάπνηε Ϊιιεο 
ππνρξεψζεηο, νη νπνέεο επηβΪιινληαη απφ ηελ εξγαηηθά θαη αζθαιηζηηθά λνκνζεζέα, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθΪ ηνλ 
αλΪδνρν, ν νπνένο εέλαη ν κφλνο ππεχζπλνο Ϋλαληη απηψλ κε ηνπο νπνένπο ζπλδΫεηαη κε εξγαζηαθά ά Ϊιιε ζρΫζε θαζψο 
θαη Ϋλαληη ηξέησλ εμ’ αθνξκάο ησλ ζρΫζεσλ απηψλ. 

16. Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γέλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. 
17. ε πεξέπησζε ζπζηεκαηηθάο απνπζέαο πξνζσπηθνχ θαη κε ηάξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνγξΪκκαηνο ην 

ΚΔ.ΜΔ.Α  δηαηεξεέ ην δηθαέσκα θαηαγγειέαο ηεο ζχκβαζεο θαη θάξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο Ϋθπησηνπ. 
            18. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο, ν αλΪδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαιακβΪλνπλ ηελ 
ππνρξΫσζε λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθΪ φια ηα ζηνηρεέα, πνπ ηνπο Ϋγηλαλ γλσζηΪ ιφγσ ηεο εξγαζέαο ηνπο, ζρεηηθΪ κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ Ν.Π.  

19. Ο αλΪδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθεέιεη λα ηεξεέ απζηεξΪ ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο αηπρεκΪησλ γηα ηελ 
πξνζσπηθά αζθΪιεηα θΪζε εξγαδνκΫλνπ ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο ππεχζπλεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ν.Π. 
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20. ε πεξέπησζε πξνθιεζεέζεο βιΪβεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απηφο 

ππνρξενχηαη, κε δηθά ηνπ δαπΪλε, λα απνθαηαζηάζεη Ϊκεζα ηε βιΪβε.. 
21. Ο αλΪδνρνο κπνξεέ λα ειΫγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά θαη θΪζε εμνπζηνδνηεκΫλν πξνο ηνχην πξφζσπν, 

γηα ηε δηαπέζησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Έιεγρνο κπνξεέ λα δηελεξγεζεέ θαη ρσξέο πξνεγνχκελε 
εηδνπνέεζε. Οη αλσηΫξσ Ϋιεγρνη εέλαη αλεμΪξηεηνη ηνπ ειΫγρνπ πνπ ελεξγεέηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθά ππεξεζέα ά Ϊιιεο 
θξαηηθΫο αξρΫο απηεπαγγΫιησο. 

22. Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα ηεξεέ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγέαο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α, ηηο απνθΪζεηο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ  θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα ειΫγρεηαη - επηζεσξεέηαη. Γηα φζα δελ 
αλαγξΪθνληαη ζηελ ζχκβαζε ηζρχνπλ φζα πεξηγξΪθνληαη ζηελ Γηαθάξπμε θαη ηηο ζρεηηθΫο Ννκνζεζέεο πνπ αθνξνχλ ηηο 
παξερφκελεο ππεξεζέεο ηνπ αλαδφρνπ. 

23. ε πεξέπησζε πιεκκεινχο παξνράο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ  ν αλΪδνρνο ελεκεξψλεηαη Ϊκεζα απφ ηελ 
αλαζΫηνπζα αξρά  θαη εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα εθηειΫζεη Ϊκεζα ηελ ππεξεζέα. ε πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ 
απνθαηαζηάζεη ηηο πιεκκειψο εθηειεζζεέζεο εξγαζέεο Ϊκεζα, ηφηε δελ θαηαβΪιιεηαη ακνηβά γηα απηΫο. ΠεξαηηΫξσ 
αλαζΫηνπζα αξρά  Ϋρεη ην δηθαέσκα λα αλαζΫζεη ζε ηξέην θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν ηηο απφ ηε ζχκβαζε 
πξνθαζνξηζκΫλεο εξγαζέεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, ζε βΪξνο ηνπ αλΪδνρνπ, φηαλ απηφο - θαηφπηλ θαη γξαπηάο 
εηδνπνέεζεο - δελ εθπιεξψζεη Ϊκεζα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε θΪζε πεξέπησζε ε αλαζΫηνπζα αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα 
λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, θεξχζζνληαο ησλ αλΪδνρν Ϋθπησην θαη λα αμηψζεη απνδεκέσζε. 

24. Ο αλΪδνρνο επζχλεηαη ζε απνδεκέσζε Ϋλαληη ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α γηα θΪζε θζνξΪ θαη βιΪβε πνπ ζα Ϋρεη πξνθιεζεέ 
ζην ρψξν θαη ζηα αληηθεέκελα πνπ ρξεζηκνπνηεέ θαη θαζαξέδεη πΫξα απφ ηε θαλνληθά θαη ζπλάζε ρξάζε. 

25. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη  λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο, πνπ πεγΪδνπλ απφ ά ζε ζρΫζε κε νπνηαδάπνηε 
πξΪμε ά παξΪιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ ζρεηηδφκελε κε ηε παξνχζα χκβαζε. Σν έδην ηζρχεη γηα θΪζε παξΪβαζε πνπ πεγΪδεη 
ά απνξξΫεη απφ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπληειΫζηεθαλ ά πξνθιάζεθαλ ζε ζρΫζε κε: i. ζσκαηηθΫο βιΪβεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ βιαβψλ πνπ απΫβεζαλ ζαλαηεθφξεο), θαη/ά ii. νπνηαδάπνηε απψιεηα ά δεκέα ηεο αθέλεηεο θαη 
θηλεηάο πεξηνπζέαο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α. 

26. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ζρεηηθΪ κε ηελ αζθΪιεηα ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη εέλαη 
απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθΪ θαη αζηηθΪ γηα θΪζε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

27. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιέζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο Διιεληθάο Δξγαηηθάο 
Ννκνζεζέαο φπσο απηΫο ηζρχνπλ αλΪ πΪζα ρξνληθά ζηηγκά. ε πεξέπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππΪγεηαη 
ζε δηαηΪμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζέαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιέζεη Ϋλαληη αηπρεκΪησλ ζε αζθαιηζηηθΫο 
εηαηξεέεο. Ο ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέζεη φηη ηα αλσηΫξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πΪζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, 
ζπλεξγΪηεο θαη ππεξγνιΪβνπο απηνχ. 

28. Οη αζθαιέζεηο δελ απαιιΪζζνπλ νχηε πεξηνξέδνπλ θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ 
αλαδφρνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. ε θΪζε πεξέπησζε, ν ΑλΪδνρνο επζχλεηαη πιάξσο γηα φινπο 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξΫνπλ ά ζρεηέδνληαη κε ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακΫλεη απνθιεηζηηθΪ θαη εμ 
νινθιάξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιάξε θαη Ϋγθαηξε απνθαηΪζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ά / θαη πξΪγκαηα, αλεμΪξηεηα εΪλ 
θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθΫο ζπκβΪζεηο ά απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηΫο, αθφκε θαη πΫξαλ 
ησλ πνζψλ θΪιπςεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβΪζεσλ. 

29. Σν ΚΔ.ΜΔ.Α Ϋρεη δηθαέσκα λα επηβΪιιεη ηηο πνηληθΫο ξάηξεο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο λφκνπο πνπ δηΫπνπλ 
ηελ παξνχζα θαζψο θαη απφ ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθζεέ κε ηνλ αλΪδνρν 

30. Ζ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ κπνξεέ λα επηζθεθηεέ ρψξνπο φπνπ ν αλΪδνρνο παξΫρεη 
ππεξεζέεο, γηα λα Ϋρεη ζαθά εηθφλα ηεο παξνράο ππεξεζηψλ ηνπ, θαη δηθαηνχηαη λα πΪξεη πιεξνθνξέεο απφ ηνπο 
απνδΫθηεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ην πνηνηηθφ επέπεδν παξνράο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ. 

31. Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππνδεέμεηο πνπ πξνθχπηνπλ Ϋπεηηα απφ ειΫγρνπο εέηε ηνπ  
ΚΔ.ΜΔ.Α εέηε απφ Ϊιινπο θξαηηθνχο θνξεέο (π.ρ. ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη Πξφλνηαο, Γ/λζε Τγηεηλάο 
Ννκαξρέαο θ.η.ι.) 

 
Άξζξν 8:Εεηήκαηα ερεκχζεηαο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 
 

Όιεο νη εθζΫζεηο θαη ηα ζπλαθά ζηνηρεέα, θαη θΪζε Ϊιιν ζρεηηθφ Ϋγγξαθν πνπ απνθηΪηαη, ζπγθεληξψλεηαη ά 
θαηαξηέδεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο, εέλαη εκπηζηεπηηθΪ θαη αλάθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζέα 
ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

Ο ΑλΪδνρνο κπνξεέ λα θξαηΪ αληέγξαθα απηψλ ησλ εγγξΪθσλ θαη ζηνηρεέσλ, αιιΪ δελ επηηξΫπεηαη λα ηα 
ρξεζηκνπνηεέ γηα ζθνπνχο Ϊιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

Υσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ν ΑλΪδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθΫο 
πιεξνθνξέεο πνπ ηεο δφζεθαλ ά πνπ ε έδηα αλαθΪιπςε θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο εξγαζέαο, νχηε θνηλνπνηεέ ζηνηρεέα, 
Ϋγγξαθα  

 





42 

 

 
 
 
θαη πιεξνθνξέεο ησλ νπνέσλ ιακβΪλεη γλψζε ζε ζρΫζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλΪ ψζηε ην 

πξνζσπηθφ ηεο, θαη θΪζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηάλ λα ηεξάζεη ηελ σο Ϊλσ ππνρξΫσζε. 
Ο ΑλΪδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαέλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ αλΪιεςε ησλ θαζεθφλησλ δπλΪκεη ηεο 

ζχκβαζεο ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νχηε λα ζπκκεηΫρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 
αζπκβέβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απΫλαληη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη δελ δεζκεχεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε θαλΫλα 
ηξφπν, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο δεχηεξεο. 

 
 
Άξζξν 9:Δθρσξήζεηο – κεηαβηβάζεηο 

 
Ο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβΪζεη ά εθρσξάζεη ηε χκβαζε ά κΫξνο απηάο ά ηηο εμ απηάο πεγΪδνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο. 
 
Άξζξν 10:Αλσηέξα βία 
 

Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε 
αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο. Χο ηΫηνηα ζεσξνχληαη γηα ηνλ ΑλΪδνρν φζα επξέζθνληαη 
αληηθεηκεληθΪ εθηφο ηνπ πεδένπ νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειΫγρνπ ηεο. 

Ο ΑλΪδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπέπηεη 
ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο 
ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα 
απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο εέθνζη(20) εκεξψλ απφ ιάςεσο ηνπ 
ζρεηηθνχ αηηάκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθΪ κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο ηεθκαέξεηαη ε απνδνρά ηνπ 
αηηάκαηνο. 
 
Άξζξν 11:Ιζρχνπζα λνκνζεζία – επίιπζε δηαθνξψλ 
 

Ζ ζχκβαζε απηά δηΫπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γέθαην θαη πεξηΫρεη φιεο ηηο ζπκπεθσλεκΫλεο ππνρξεψζεηο θαη ηα 
δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιινκΫλσλ.  

Γηα φηη δελ πξνβιΫπεηαη ξεηΪ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη απηνδηθαέσο νη φξνη ηεο δηαθάξπμεο θαη 
ηεο θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, θαζψο θαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/16 
«Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο 
ηζρχεη.  

Διιεέςεη θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ, νπνηαδάπνηε δηαθνξΪ πξνθχςεη ζα δηαθαλνληζζεέ 
ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθά λνκνζεζέα. Αξκφδηα γηα ηελ επέιπζε ηπρφλ αληηδηθέαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ νξέδνληαη ηα 
Γηθαζηάξηα ηεο Κνκνηελάο.  

 
Άξζξν 12:Λνγαξηαζκνί - Κξαηήζεηο - Φ.Π.Α. 
 

Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα γέλεηαη ζην ηΫινο θΪζε δεδνπιεπκΫλνπ κάλα κε Ϋθδνζε ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο ζην 
φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ κεηΪ ηελ Ϋγγξαθε πηζηνπνέεζε θαιάο εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ θηεξέσλ φπνπ 
ζηεγΪδνληαη νη πξναλαθεξζεέζεο ππεξεζέεο, ηεο αξκφδηαο πξνο ηνχην επηηξνπάο, πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιένπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη κεηΪ ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλΪδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 ησλ θΪησζη δηθαηνινγεηηθψλ,  

θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη 
ηελ πιεξσκά:  

α. Πηζηνπνηεηηθφ Αζθαιηζηηθάο Δλεκεξφηεηαο  

β. Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθάο Δλεκεξφηεηαο  

γ. Μεληαέα Βεβαέσζε απφ ην αξκφδην Δληαέν ΦνξΫα Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο (Αλαιπηηθά Πεξηνδηθά Γάισζε), γηα ηελ 
απφδεημε ηεο αζθΪιηζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζπλνδεπφκελε απφ ηε ζρεηηθά απφδεημε πιεξσκάο ησλ 
αληέζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζην Δ.Φ.Κ.Α.  

δ.  Απφδεημε θαηΪζεζεο κηζζνδνζέαο πξνζσπηθνχ ζε αηνκηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο,  
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ε. Μηζζνδνηηθά ΚαηΪζηαζε, θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά.  

Σν ηηκνιφγην παξνράο ππεξεζηψλ επέ πηζηψζεη πξΫπεη λα θΫξεη ππνγξαθά ηνπ εθδφηε θαη λα εθδέδεηαη ζηελ 
παξαθΪησ επσλπκέα: 

ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

Γξ. Μαξαζιά 1, 

 ΣΚ 69133 Κνκνηελά 

 

ΑΦΜ: 997688488 

 Γ.Ο.Τ.: Κνκνηελάο 

Απφ ην πνζφ ηεο κεληαέαο ακνηβάο ζα γέλεηαη παξαθξΪηεζε ησλ λφκηκσλ θξαηάζεσλ, νη νπνέεο βαξχλνπλ ηνλ 
αλΪδνρν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο  

1) Κξάηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε 
ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο 
ηζρχεη)  

2) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε 
ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 
4412/2016. Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζέα θξΪηεζεο ησλ σο Ϊλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ (0,02%), θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν αλαγθαέν 
ζΫκα γηα ηελ εθαξκνγά ηεο σο Ϊλσ θξΪηεζεο εμαξηΪηαη απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο θνηλάο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο, ΑλΪπηπμεο 
θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016.  

3) Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο ΑΔΠΠ, επηβΪιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06% επέ φισλ ησλ ζπκβΪζεσλ πνπ 
ππΪγνληαη ζην λ. 4412/2016, αλεμΪξηεηα απφ ηελ πεγά πξνΫιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνέεο ζπλΪπηνληαη κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο 
θνηλάο ππνπξγηθάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, ΓηαθΪλεηαο θαη Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ θαη Οηθνλνκηθψλ. Ζ θξΪηεζε 
απηά ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο 
ζχκβαζεο (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 
4) Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ 
θαζαξνχ πνζνχ.  

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη εηζθνξΪ ππέξ Ο.Γ.Α. 20% επέ ηεο 
αμέαο ηνπ ηΫινπο ραξηνζάκνπ. 

Γελ ζπκπεξηιακβΪλεηαη ζηελ ακνηβά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θΪζε δαπΪλε γηα ηελ απνθαηΪζηαζε βιαβψλ πνπ νθεέινληαη ζε 
πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ [πξνζσπηθφ, ζπλεξγΪηεο, εμνπιηζκφο, εξγαζέεο πνπ αλάθνπλ ζηελ επζχλε ηνπ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ θιπ.] ά αλσηΫξαο βέαο ά ππαηηηφηεηαο ηξέησλ. 

Γηα θΪζε ηΫηνηνπ εέδνπο δαπΪλε, ζα ζπληΪζζεηαη αλαιπηηθά Ϋθζεζε απφ ηνλ επηβιΫπνληα, νχησο ψζηε λα εγθξηζεέ ε ζρεηηθά 
δαπΪλε. 

 
Άξζξν 13:Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν 
 

ηηο ηηκΫο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, πεξηιακβΪλνληαη θαη ηα γεληθΪ Ϋμνδα, θαη ινηπΫο δαπΪλεο φπσο απηΫο πεξηγξΪθνληαη. 
 

Κνκνηελά : 5 /3/2019 
                                   πληάρζεθε                                                             Θεσξήζεθε 
                   Ο Πξντζηάκελνο ηκήκαηνο                                           Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο 
 
                      ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΔΡΓΙΑΓΖ                                              ΜΑΡΓΑΡΙΣΖ ΙΝΑΓΟ 
                  ΓΔ Δπφπηεο Καζαξηφηεηαο                               ΣΔ Σνπνγξάθνο Αγξνλφκνο Μεραληθφο 

 
 

 
 
                                    
 





44 

 

Ζκεξνκελέα                                                                                                                               Ο Δθπξφζσπνο (Ολνκαηεπψλπκν-θξαγέδα-Τπνγξαθά

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΠΟ 1.9.2019 - 31.7.2020 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ: 

       (1)  (2) (1+2) 
Α/Α ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΟΛΗΚΑ 

Σ.Μ. ΑΝΑ 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΑΝΑ ΚΣΗΡΗΟ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 
ΖΜΔΡΔ ΔΡΓΑΗΑ 
ΑΝΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

ΖΜΔΡΖΗΔ 
ΧΡΔ ΔΡΓΑΗΑ 

ΑΝΑ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
ΑΝΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΔ 
ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΑΠΟΓΟΥΔ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
(ΤΜΠΔΡ. ΓΧΡΑ, 

ΑΓΔΗΔ, θιπ) 

ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΚΑΘΑΡΔ 
ΝΟΜΗΜΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

1 Α΄ ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ 656,00  η.κ. 2 

ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
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2 Β΄  ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ 710,42  η.κ. 4      

3 Γ΄  ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ     548,26 η.κ. 4      

4 Γ΄  ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ     897,74 η.κ. 4      

5 Δ΄  ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ . ΚΟΜΟΣΖΝΖ     617,32 η.κ. 2      

6 Ε΄  ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ . ΚΟΜΟΣΖΝΖ 262,00 η.κ. 1      

7 Ζ΄ ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ . ΚΟΜΟΣΖΝΖ      569,40 η.κ. 2      

8 Π..  ΚΟΜΗΟΤ 449,26 η.κ.. 1      

9 Π. ΡΟΓΗΣΖ 206,80 η.κ. 1      

10 Π.. ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ 237,00 η.κ. 1      

11 1o KAΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 550,00 η.κ. 1      

12 2ν  ΚΑΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 246,00 η.κ. 1      

 ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ν.Π. ΚΟΜΟΣΖΝΖ 106,00 η.κ. 1      

 ΤΝΟΛΑ  25        

  
ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΟΣΟ   

ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ   

ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΚΔΡΓΟ   

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.   

Φ.Π.Α. 24 %  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Φ.Π.Α.  

ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ  





 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙΙ –  Τπνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

 
                                                                 

YΠΟ∆ΔΙΓΜΑ  Α΄ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο: ………………………………. 
 ΚαηΪζηεκα: ………………………………………….  
(Γ/λζε νδφο-αξηζκφο ΣΚ fax )                                                    Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο: ……………………………… 
 Πνζφ (ζε επξψ): ……………………………………  
 

Πξνο: 
«ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

 ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» ( ΚΔ. ΜΔ. Α. )  
Γξεγ. Μαξαζιή 1, 69133 ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ. 
 
Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιά αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο  
κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  ………………………… ππΫξ ηνπ  
(i) [ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ά 
(ii) [ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................………………………………….. ά 
(iii) [ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 
α) (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε)  
αηνκηθΪ θαη γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο 
σο κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο,  
γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ/ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ............................... (θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο 
πξνζθνξψλ) γηα ηελ αλΪδεημε αλαδφρνπ παξνράο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξέσλ ηνπ «ΚΫληξνπ ΜΫξηκλαο θαη 
Αιιειεγγχεο Γάκνπ Κνκνηελάο» ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) 1/2019 Γηαθάξπμε ζαο. 
 Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ αλσηΫξσ δηαδηθαζέα απνξξΫνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (................................................- ππέξ νπ ε εγγύεζε) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 
 Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο 

αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο ζαο κΫζα ζε πΫληε 
(05) εκΫξεο  απφ ηελ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ …………………………………………………...  
 ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην 

ηΫινο ραξηνζάκνπ. 
 Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο ζαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκΪ ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο.  
 Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο ΔγγπεηηθΫο ΔπηζηνιΫο ηεο ΣξΪπεδΪο καο, νη νπνέεο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ ζην 

Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλΪλε ην φξην ην 
νπνέν Ϋρεη θαζνξηζηεέ βΪζεη λφκνπ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο. 

 
(ΔμνπζηνδνηεκΫλε Τπνγξαθά) 

 
ΖΜΔΗΧΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 
(Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξΪο). 
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ΤΠΟ∆ΔΙΓΜΑ  Β΄ 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 

Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο: …………… 
ΚαηΪζηεκα: 
 (Γ/λζε νδφο - αξηζκφο ΣΚ fax) ……………. 
                                                                                                                    Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο: …………………. 
Πνζφ (ζε επξψ): ……………. 
 

Πξνο: 
«ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

 ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ»(ΚΔ.ΜΔ.Α.)  
Γξεγ. Μαξαζιή 1, 69133 ΚΟΜΟΣΖΝΖ 

 
 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ. 
Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιά αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
επξψ……………………………………………………………………….. 
ππΫξ ηνπ:  
(i) [ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) 
.......................………………………………….., ά 
(ii) [ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιάξε επσλπκέα) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................………………………………….. ά 
(iii) [ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ  (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κΫιε ηεο 
Ϋλσζεο / θνηλνπξαμέαο) αηνκηθΪ θαη γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, 
εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο, 
γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο “ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ”, ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ) 1/2019 Γηαθάξπμε ζαο. 
 Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο 

αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο ζαο κΫζα ζε πΫληε 
(05) εκΫξεο  απφ ηελ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ ...............   
 ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο 

ραξηνζάκνπ. 
 Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκΪ ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. 
 Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο ΔγγπεηηθΫο ΔπηζηνιΫο ηεο ΣξΪπεδΪο καο, νη νπνέεο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ ζην 

Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλΪλε ην φξην ην 
νπνέν Ϋρεη θαζνξηζηεέ βΪζεη λφκνπ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο. 

 
 (ΔμνπζηνδνηεκΫλε Τπνγξαθά) 

 
 
ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ  
(Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο εέλαη κΫρξη ην ηΫινο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιάξσζεο ηεο εξγαζέαο). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ελίδα 47 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ηελ Κνκνηελά θαη εηδηθφηεξα ζηα γξαθεέα ηνπ ΝΠΓΓ «ΚΫληξνπ ΜΫξηκλαο θαη Αιιειεγγχεο Γάκνπ Κνκνηελάο», 

ζάκεξα __/__2019, εκΫξα ……………………, νη θΪησζη ππνγξΪθνληεο, άηνη 
1). αθελφο κελ ην Ν.Π.Γ.Γ. ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ πνπ εθπξνζσπεέηαη λφκηκα 
απφ ηνλ Πξφεδξν …………… πνπ ζην εμάο ζα θαιεέηαη, γηα ρΪξηλ ζπληνκέαο, «ΔΡΓΟΓΟΣΖ» θαη 
2). αθ’ εηΫξνπ ε εηαηξεέα κε ηελ επσλπκέα «.........................................» πνπ εδξεχεη  ζηελ νδφ............................., 
ΣΚ............., ......................, ηει: ........................, fax: ........................., κε ΑΦΜ: ...........................................θαη 
ΓΟΤ:....................................... πνπ ζην εμάο ζα θαιεέηαη, γηα ρΪξηλ ζπληνκέαο, «ΑΝΑΓΟΥΟ» 
Καη πνπ εθπξνζσπεέηαη λνκέκσο γηα ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ ηνλ θ. ................. , θΪηνηθν ..............., νδφο 
..................., κε ΑΓΣ :........., αθνχ Ϋιαβαλ ππφςε φια ηα ζρεηηθΪ κε ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ηεο κε αξηζκ. 
……………………………. Πξνθάξπμεο θαη εηδηθφηεξα:  
 

1. Σελ κε αξηζκ. πξση. ……….2019 απφθαζε αλΪιεςεο ππνρξΫσζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ, κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε δΫζκεπζε πέζησζεο χςνπο εθαηφλ ζαξΪληα ηξεηο  ρηι. ελληαθφζηα ζαξΪληα ελλΫα  
επξψ θαη εβδνκάληα ηΫζζεξα ιεπηΪ (163.949,74) ζε βΪξνο ηνπ ΚΑΔ 10.6274 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Ϋηνπο 2019(ζπλνιηθάο 
δαπΪλεο 450.861,77 €),  γηα ηε δηελΫξγεηα αλνηρηνχ δεκφζηνπ δηεζλά ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρά 
«ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΡΗΜΝΑ& 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ» θαη γηα ην Ϋηνο 2020 ζα δεζκεπηεέ ην πνζφ ησλ 286.912,03 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%  

 2. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄/8-8-2016 «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» φπσο ηζρχεη, 

3. Σα απφ …………/ 2019 θαη απφ…………/ 2019  πξαθηηθΪ ηεο επηηξνπάο δηελΫξγεηαο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ 
(Αξηζκφο πξνθάξπμεο δηαγσληζκνχ ______/2019) θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ απηνχ,  

4. Σελ κε αξηζ. πξση. ………./2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ επηθχξσζεο 
ησλ αλσηΫξσ πξαθηηθψλ, 

5. ηελ ------/------- απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο Μαθεδνλέαο - ΘξΪθεο πεξέ 
ειΫγρνπ ηεο λνκηκφηεηΪο ηεο θαη ζπκθψλεζαλ ηνπο φξνπο πνπ αλαγξΪθνληαη παξαθΪησ.  

 
ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΤΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ν  

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ  

 
Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο απηάο εέλαη ε απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, παξνρά ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξέσλ πνπ 

ζηεγΪδνληαη νη ππεξεζέεο ηνπ Ν.Π. : 

 Α΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ( Γ. Εαξέθε 1), Β΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Αθξνπφιεσο 
ηΫξκα),  Γ΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ  (Σξαπεδνχληαο 11), Γ΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Γ. ΠαπαλδξΫνπ 
45),  Δ΄  ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ( Οιχκπνπ 1), Ε΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ ΚΟΜΟΣΖΝΖ  ( Μ. 
Μπφηζαξε 1), Ζ΄ ΒΡΔΦ/ΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ζηελ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ  (ΓνξγνπνηΪκνπ & Γσδεθαλάζνπ),  Π.. ΚΟΜΗΟΤ ζην ΚΟΜΗΟ,  

ΤΜΒΑΗ ΑΞΙΑ  

…………………. (ΟΛΟΓΡΑΦΩ)……………….. ΕΤΡΩ # …………(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ)…………..€#  

 

 

 
 «ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΣΡΟΤ ΜΕΡΙΜΝΑ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ»,  





 

ελίδα 48 

 
Άξζξν 2ν 

 
ΙΥΤ ΤΜΒΑΖ 

 
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϊξρεηαη απφ 1/9/2019 ά απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο αλ 

απηά γηα δηΪθνξνπο ιφγνπο εέλαη κεηαγελΫζηεξε θαη κΫρξη ηελ 31/7/20. 
 

 
Άξζξν 3ν 

 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ - ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο εξγαζέαο, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΫιεζε απηάο.  
      Ο ΑλΪδνρνο ζα εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηάξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο σο πξνο 
ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε 
νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο.  
      ε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο, ε απφδεημε απηάο βαξχλεη εμ νινθιάξνπ ηνλ ΑλΪδνρν, ν νπνένο ππνρξενχηαη κΫζα ζε 
δΫθα (10) εξγΪζηκεο κΫξεο απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηΫξα βέα λα ηα αλαθΫξεη 
εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη ζηελ ππεξεζέα ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα.  
      Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκΫλσλ πνπ ζα απαζρνιεέ θαζεκεξηλΪ ν αλΪδνρνο ζα εέλαη εηθνζηπΫληε (25) εξγΪηεο - εξγΪηξηεο  
θαζαξηφηεηαο νθηΪσξεο απαζρφιεζεο, απφ ΓεπηΫξα Ϋσο Παξαζθεπά.  
Καη εθαξκνγά ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζ. 68 ηνπ Ν. 3863/2010 αλαθΫξνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ αλαδφρνπ 
ηα νπνέα ελζσκαηψλνληαη θαη ηζρχνπλ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε

Π.. ΡΟΓΗΣΖ ζην ΡΟΓΗΣΖ,  Π.. ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ ζηελ  ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ                       

1o KAΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Φηιέππνπ 2-4), 2ν  ΚΑΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Γξ. Μαξαζιά 1),  ΓΡΑΦΔΗΑ Γ/ΝΖ Ν.Π. ΚΟΜΟΣΖΝΖ  ( Γξ. 
Μαξαζιά 1), κε δηθφ ηνπ θαηΪιιειν θαη εμεηδηθεπκΫλν ζε παξνρά ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηεξέσλ, πξνζσπηθφ, ην νπνέν 
παξΫρεη, ππφ ηελ απνθιεηζηηθά επζχλε, θαη νδεγέεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηηο ππεξεζέεο θαζαξηζκνχ ησλ ελ ιφγσ θηεξέσλ φπνπ 
ζηεγΪδνληαη νη αληέζηνηρεο ππεξεζέεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηεο δηαθάξπμεο, γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηΪ 
νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά πξνθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθνληαη ζηε ζπγγξαθά ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  
 





 

 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΠΟ 1.9.2019 - 31.7.2020 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ: 

       (1)  (2) (1+2) 

Α/Α ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΟΛΗΚΑ 
Σ.Μ. ΑΝΑ 
ΚΣΗΡΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΑΝΑ ΚΣΗΡΗΟ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ 
ΖΜΔΡΔ ΔΡΓΑΗΑ 
ΑΝΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

ΖΜΔΡΖΗΔ 
ΧΡΔ ΔΡΓΑΗΑ 

ΑΝΑ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
ΑΝΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΔ 
ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΑΠΟΓΟΥΔ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
(ΤΜΠΔΡ. ΓΧΡΑ, 

ΑΓΔΗΔ, θιπ) 

ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΚΑΘΑΡΔ 
ΝΟΜΗΜΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΤΝΟΛΗΚΔ 
ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

1 Α΄ ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ 656,00  η.κ. 2 

ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
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2 Β΄  ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ 710,42  η.κ. 4      

3 Γ΄  ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ 548,26 η.κ. 4      

4 Γ΄  ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ  ΚΟΜΟΣΖΝΖ 897,74 η.κ. 4      

5 Δ΄  ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ . ΚΟΜΟΣΖΝΖ 617,32 η.κ. 2      

6 Ε΄  ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ . ΚΟΜΟΣΖΝΖ 262,00 η.κ. 1      

7 Ζ΄ ΒΡΔΒΟΝΖΠΗΑΚΟ . ΚΟΜΟΣΖΝΖ 569,40 η.κ. 2      

8 Π..  ΚΟΜΗΟΤ 449,26 η.κ.. 1      

 Π. ΡΟΓΗΣΖ 206,80 η.κ. 1      

9 Π.. ΝΔΑ ΚΑΛΛΗΣΖ 237,00 η.κ. 1      

10 1o KAΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 550,00 η.κ. 1      

11 2ν  ΚΑΠΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ 246,00 η.κ. 1      

12 ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ν.Π. ΚΟΜΟΣΖΝΖ 106,00 η.κ. 1      

         

 ΤΝΟΛΑ  25        

  
ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ  
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΟΣΟ   
ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ   
ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΚΔΡΓΟ   
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.   
Φ.Π.Α. 24 %  
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Φ.Π.Α.  
ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ  





 

Άξζξν 4ν 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ-ΚΡΑΣΖΔΙ 

 
Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα γέλεηαη ζην ηΫινο θΪζε δεδνπιεπκΫλνπ κάλα κε Ϋθδνζε ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο ζην 

φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ  
Απφ ην πνζφ ηεο κεληαέαο ακνηβάο ζα γέλεηαη παξαθξΪηεζε ησλ λφκηκσλ θξαηάζεσλ, νη νπνέεο βαξχλνπλ ηνλ 

αλΪδνρν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο  
1) ΚξΪηεζε 0,06% ππΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 375 ηνπ Ν. 
4412/2016, 
2) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ Γεκνζένπ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 36 παξ. 6 ηνπ Ν. 4412/2016, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
Ϋθδνζεο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν ΚΤΑ. 
3) ) ΚξΪηεζε 0,06% ππΫξ ηεο Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ Ν. 
4412/2016, 
4) Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο 8% 
επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.  

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη εηζθνξΪ ππΫξ Ο.Γ.Α. 
20% επέ ηεο αμέαο ηνπ ηΫινπο ραξηνζάκνπ. 

ε πεξέπησζε αλαπξνζαξκνγάο ηνπ ΦΠΑ ζα γέλεηαη αλΪινγε αλαπξνζαξκνγά ηεο ακνηβάο ηνπ αλαδφρνπ. 
 

Άξζξν 5ν 
ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΙΩΝ: 

Οη εξγαζέεο ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλΪδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ), ηελ απφ 
……………… πξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο νδεγέεο ησλ ΠξντζηακΫλσλ ησλ  Τπεξεζηψλ. 

 
Άξζξν 6°  

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 Γηα ηελ Ϊξηηα, Ϊξηζηε θαη πηζηά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο θαηΫζεζε ηελ κε 

αξηζκφ …………. εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο …………… (ηξΪπεδα ά Ϊιιν πηζησηηθφ έδξπκα), πνζνχ 
………………….. (νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο) επξψ, ε νπνέα αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 
ηηκάκαηνο, ρσξέο Φ.Π.Α., θαη ηζρχεη κΫρξη ………………………… Ζ παξαπΪλσ εγγπεηηθά επηζηνιά ζα επηζηξαθεέ ζηνλ 
αλΪδνρν κεηΪ ηελ πΪξνδν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  
 
  ΑΡΘΡΟ 7ν   

ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
Ζ ζχκβαζε απηά δηΫπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γέθαην θαη πεξηΫρεη φιεο ηηο ζπκπεθσλεκΫλεο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιινκΫλσλ.  
Γηα φηη δελ πξνβιΫπεηαη ξεηΪ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη απηνδηθαέσο νη φξνη ηεο πξνθάξπμεο 

θαη ηεο θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, θαζψο θαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 
4412/16 «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη.  

Διιεέςεη θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ, νπνηαδάπνηε δηαθνξΪ πξνθχςεη ζα δηαθαλνληζζεέ 
ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθά λνκνζεζέα. Αξκφδηα γηα ηελ επέιπζε ηπρφλ αληηδηθέαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ νξέδνληαη ηα 
Γηθαζηάξηα ηεο Κνκνηελάο.  

Άξζξν 8ν 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ΑλΪδνρνο δειψλεη αλεπηθπιΪθησο φηη απνδΫρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθΪ θαη ζπλεκκΫλα Ϋγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνέσλ φισλ αλεμαηξΫησο Ϋιαβε 
γλψζε θαη κε ηα νπνέα ζπκθσλεέ. 

Ο ΑλΪδνρνο δειψλεη ξεηΪ φηη αλαιακβΪλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε. ΦΫξεη δε εηο 
ην νιφθιεξσλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξέζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επέηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηΪ ησλ 
παξεπνκΫλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. 

 ΚαηΪ ηνλ έδην ηξφπν εγγπΪηαη ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη 
επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ά εθπηψζεηο. 

ΣΫινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε επαλαιακβΪλνπλ ηε δάισζε φηη απνδΫρνληαη φινπο ηνπο παξαπΪλσ 
φξνπο θαη ζπκθσλέεο αλεπηθχιαθηα θαη ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε Ϋγθπξε θαη ηζρπξά.  

Γηα βεβαέσζε ησλ αλσηΫξσ ζπληΪρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνέα, αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, 
ππνγξΪθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξέα (3) φκνηα πξσηφηππα. Αθξηβά αληέγξαθα ηεο ζχκβαζεο απηάο 
θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξεέο. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ..  Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 





 

ελίδα 51 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V  

 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ) 

 

 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/ 
files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αλαξηψληαη νδεγέεο γηα ηελ ειεθηξνληθά ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη ζπκβνπιΫο 
ζρεηηθΪ κε ηε ρξάζε ηεο ππεξεζέαο eΔΔΔ.  

Σν Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) παξΫρεηαη απνθιεηζηηθΪ ζε ειεθηξνληθά κνξθά θαη βξέζθεηαη 
ζηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  

Γηεπθξηλέδεηαη φηη ε ππεξεζέα eΔΔΔ εέλαη κέα ειεθηξνληθά αέηεζε πνπ δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζέα δεκηνπξγέαο 
ηνπ εληχπνπ EEE. ΔπνκΫλσο δελ απνζεθεχεη δεδνκΫλα. Σν eΔΔΔ, σο Ϋληππν XML ά PDF, πξΫπεη πΪληα λα 
απνζεθεχεηαη ηνπηθΪ ζηνλ ππνινγηζηά.  

ηελ ειεθηξνληθά πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ Ϋρεη αλαξηεζεέ ην ΔΔΔ γηα ζπκπιάξσζε κε ηηο αλσηΫξσ 
ζπγθεθξηκΫλεο απαηηάζεηο ηεο ζχκβαζεο, ζε κνξθά XML. Δπέζεο, Ϋρεη αλαξηεζεέ θαη ζε κνξθά PDF γηα ηελ ππνβνάζεζε 
ησλ ππνςεθέσλ.  

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ηελ ππεξεζέα eΔΔΔ γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη ζηε 
ζπλΫρεηα λα ην ππνβΪιινπλ, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν ζε κνξθά PDF, καδέ κε ηα ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο. 
Δπέζεο, ππνβΪιιεηαη θαη ην αληέζηνηρν αξρεέν XML.  

Δηδηθφηεξα αλαθνξηθΪ κε ηε ζπκπιάξσζε ηνπ Δληαένπ Δπξσπατθνχ Δληχπνπ χκβαζεο (ESPD) ν ππνςάθηνο ζα 
πξΫπεη:  
Να εηζΫιζεη ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ θαη λα «θαηεβΪζεη» ηελ αλαξηεκΫλε εθεέ (ζε κνξθά xml) θφξκα.  
Να ηειεθνξηψζεη ην xml αξρεέν ζηελ ηζηνζειέδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, επηιΫγνληαο ηε 
γιψζζα (πρ ειιεληθΪ), ζηε ζπλΫρεηα ηελ ηδηφηεηα «Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο» θαη κεηΪ «Δηζαγσγά» θαη λα ηειεθνξηψζεη ην 
xml αξρεέν θαη ηΫινο λα δειψζεη ηε ρψξα πξνΫιεπζάο ηνπ (πρ «ΔιιΪδα»).  
Να ζπκπιεξψζεη ηα ζρεηηθΪ πεδέα πνπ εκθαλέδνληαη ζηε θφξκα.  
Να επηιΫμεη «εμαγσγά» πξνθεηκΫλνπ λα απνζεθεχζεη ην αξρεέν XML ζηελ επηθΪλεηα εξγαζέαο ηνπ.  

Δπέζεο, λα επηιΫμεη «εθηχπσζε» ψζηε λα κεηαηξΫςεη ηελ ζπκπιεξσκΫλε θφξκα ζε κνξθά pdf, γηα λα κπνξΫζεη 
λα ην ππνγξΪςεη ςεθηαθΪ.  

Σα αξρεέα XML θαη PDF (ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν) πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ειεθηξνληθά 
πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, καδέ κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθΪ.  

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν 
χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Έλσζεο 
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