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Εταιρεία	Ανάπτυξης	&	Τουριστικής	
Προβολής	Αθηνών	–	Αναπτυξιακή	ΑΕ	ΟΤΑ	
Διεύθυνση	Εφαρμογής	&	Υποστήριξης		
Υλοποίησης	Αναπτυξιακών	Προγραμμάτων	
Ταχ.Δ/νση	Ταχ.	
Κώδικας			
Τηλέφωνο		
Fax				
e-mail			

:	Ξενοφώντος	7	
	:	10557	Αθήνα		
	:	210	3253123	
	:	210	3216653	
	:	info@developathens.gr	
	

		
Ημερομηνία:	31/10/2018	
Αρ.	Γεν.	Πρωτ:	4242	
Αρ.	Πρωτ.	ΕΥΥΑΠ:	4109	

	
	
Θέμα:	 	 Παράταση	 καταληκτικής	 ημερομηνίας	 για	 την	 υποβολή	 προσφορών	 στο	 πλαίσιο	 της	
διακήρυξης	Συνοπτικού	Διαγωνισμού	με	κριτήριο	ανάθεσης	 την	πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	
άποψη	προσφορά	επί	τη	βάσει	της	τιμής	για	την	επιλογή	Αναδόχου	για	το	Έργο:	«Παροχή	Υπηρεσιών	
Καθαριότητας	χώρων	γραφείων	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε,	οι	οποίοι	βρίσκονται	α)	επί	της	διασταυρώσεως	των	
οδών	Φιλελλήνων	αρ.	 7	 και	 Ξενοφώντος	αρ.	 6	 στην	Αθήνα	 και	 β)	 επί	 της	 οδού	 Ξενοφώντος	 7	 στην	
Αθήνα».	(Αρ.	Πρωτ.	4041/ΕΥΥΑΠ	3916/17.10.2018	–	ΑΔΑΜ:	18PROC003854685).	
	
Ο	 Διευθύνων	 Σύμβουλος	 της	 «Εταιρείας	 Ανάπτυξης	 και	 Τουριστικής	 Προβολής	 Αθηνών-	
Αναπτυξιακή	Ανώνυμος	Εταιρεία	Οργανισμού	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης»	 (Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.),	 έχοντας	
υπόψη:	
	
	
i. Το	 Ν.	 4412/2016	 (ΦΕΚ	 Α	 147/8-8-2016)	 «Δημόσιες	 Συμβάσεις	 Έργων,	 Προμηθειών	 και	

Υπηρεσιών	(προσαρμογή	στις	Οδηγίες	2014/24/	ΕΕ	και	2014/25/ΕΕ)»		
ii. Την	 υπ’	 αριθ.	 3/109ο	 Δ.Σ./23-12-2016	Απόφαση	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	 Ε.Α.Τ.Α.	

Α.Ε.,	 με	 την	 οποία	 καθορίστηκαν	 τα	αρμόδια	 όργανα	 για	 την	ανάθεση	συμβάσεων	βάσει	
των	 άρθρων	 116	 έως	 119	 του	Ν.	 4412/2016	 (ΦΕΚ	Α/147/8-8-2016)	 «Δημόσιες	 Συμβάσεις	
Έργων,	 Προμηθειών	 και	 Υπηρεσιών	 (προσαρμογή	 στις	 Οδηγίες	 2014/24/	 ΕΕ	 και	
2014/25/ΕΕ)»	 και	 την	 παροχή	 δικαιώματος	 υπογραφής	 από	 το	 Δ.Σ.	 στο	 Διευθύνοντα	
Σύμβουλο,	όπου	απαιτείται.	

iii. Τις	 υπ’	 αριθ.	 2	 &	 3/114ο	 Δ.Σ./02.05.2017	 Αποφάσεις	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	
Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.,	με	τις	οποίες	καθορίστηκαν	τα	αρμόδια	όργανα	εκπροσώπησης	της	εταιρείας	
καθώς	και	εκείνα	που	φέρουν	δικαίωμα	υπογραφής	(ΑΔΑ:	69ΠΘΟΡΙΝ-ΡΥΡ)	

iv. Την	 υπ’	 αριθμ.	 Πρωτ.	 4040/ΕΥΥΑΠ	 3915/17.10.2018	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 Απόφαση	 του	
Διευθύνοντος	Συμβούλου	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	για	την	διενέργεια	συνοπτικού	Διαγωνισμού	με	
κριτήριο	ανάθεσης	την	πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	άποψη	προσφορά	επί	τη	βάσει	
της	τιμής	για	την	επιλογή	Αναδόχου	για	το	έργο	«Παροχή	Υπηρεσιών	Καθαριότητας	χώρων	
γραφείων	 της	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε,	 οι	 οποίοι	 βρίσκονται	 α)	 επί	 της	 διασταυρώσεως	 των	 οδών	
Φιλελλήνων	αρ.	7	και	Ξενοφώντος	αρ.	6	στην	Αθήνα	και	β)	επί	της	οδού	Ξενοφώντος	7	στην	
Αθήνα»,	 με	 την	 οποία	 επιπλέον	 συγκροτήθηκε	αφενός	 η	 τριμελής	 Επιτροπής	Διενέργειας	
και	 Αξιολόγησης	 των	 Προσφορών	 και	 αφετέρου	 τριμελής	 Επιτροπή	 Ενστάσεων	 (AΔΑ:	
658ΑΟΡΙΝ-ΡΝΑ)	
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v. Το	 υπ’	 αριθμ.	 Πρωτ.	 4041/ΕΥΥΑΠ	 3916/17.10.2018	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 Τέυχος	 Διακήρυξης	
Συνοπτικού	 Διαγωνισμού	 με	 κριτήριο	 ανάθεσης	 την	 πλέον	 συμφέρουσα	 από	 οικονομική	
άποψη	 προσφορά	 επί	 τη	 βάσει	 της	 τιμής	 για	 την	 επιλογή	 Αναδόχου	 του	 ως	 άνω	 έργου	
(ΑΔΑ:	Ψ3ΡΧΟΡΙΝ-Ζ2Ο).	

vi. Το	υπ.	αριθμ.	Πρωτ.	1904/ΕΥΥΑΠ	1828/30.10.2018	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	έγγραφο	αίτημα	παράτασης	
της	 καταληκτικής	 ημερομηνίας	 του	 ως	 άνω	 συνοπτικού	 διαγωνισμού	 εκ	 μέρους	 της	
επιχείρησης	«Μωραίτης	Βασ.	Γεώργιος	–	Υπηρεσίες	Γεν	Καθαρισμού	Κτιρίων».		

vii. To	Ν.	3861/2010	 (ΦΕΚ	112/Α/13-07-2010)	«Ενίσχυση	 της	διαφάνειας	με	 την	υποχρεωτική	
ανάρτηση	 νόμων	 και	 πράξεων	 των	 κυβερνητικών,	 διοικητικών	 και	 αυτοδιοικητικών	
οργάνων	στο	διαδίκτυο	Πρόγραμμα	Διαύγεια	και	άλλες	διατάξεις».	

	

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ	
	

1. Την	 παράταση	 της	 καταληκτικής	 ημερομηνίας	 υποβολής	 προσφορών	 για	 τον	 ως	 άνω	
συνοπτικό	διαγωνισμό	κατά	7	ημερολογιακές	ημέρες,	ήτοι	από	την	31-10-2018	στην	07	-11-
2018,	 ημέρα	 Τετάρτη	 και	 ώρα	 16.00,	 στην	 έδρα	 της	 «Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.»,	 Ξενοφώντος	 7,	 1ος	
όροφος,	 Αθήνα,	 Τ.Κ.	 105	 57	 (Πρωτόκολλο),	 προκειμένου	 να	 διευκολυνθεί	 η	 μεγαλύτερη	
δυνατή	συμμετοχή	στον	συνοπτικό	διαγωνισμό	για	την	υλοποίηση	του	ως	άνω	έργου.	
	

2. Κατά	τα	λοιπά	ισχύουν	οι	όροι	της	ως	άνω	προκήρυξης	ως	έχουν.	
	
	
	
	
	

Ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	
	

Αλέξης	Γαληνός	

	
	

ΑΔΑ: 6Θ0ΤΟΡΙΝ-ΘΚΑ
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Ταχ.Δ/νση	
Ταχ.	Κώδικας			
Τηλέφωνο		
Fax	
e-mail	

	
:	Ξενοφώντος	7	
	:	10557	Αθήνα		
	:	210	3253123	
	:	210	3216653	
	:	info@developathens.gr	

		
	
	
	
	
Ημερομηνία:	17/10/2018	
Αρ.	Γεν.	Πρωτ:	4041	
Αρ.	Πρωτ.	ΕΥΥΑΠ:	3916	
	
	

	

	

	

ΤΕΥΧΟΣ	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

για	την	επιλογή	Αναδόχου	για	το	έργο:	

	

«Παροχή	Υπηρεσιών	Καθαριότητας	χώρων	γραφείων	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε		

οι	οποίοι	βρίσκονται	α)	επί	της	διασταυρώσεως	των	οδών	Φιλελλήνων	αρ.	7	και	Ξενοφώντος	αρ.	6	στην	

Αθήνα	και	β)	επί	της	οδού	Ξενοφώντος	7	στην	Αθήνα»		

	

CPV:	90919200-4	

	

	

Κριτήριο	Ανάθεσης	:	η	πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	άποψη	προσφορά	επί	τη	βάσει	της	τιμής		

Προϋπολογισμός:	κατ’	ανώτατο	πενήντα	χιλιάδες	ευρώ	(50.000,00	€)	μη	συμπεριλαμβανομένου	ΦΠΑ	

Καταληκτική	Ημερομηνία	&	ώρα	Υποβολής	Προσφορών:	Τετάρτη	31	Οκτωβρίου	2018	και	ώρα	16:00	

	

Παρατείνεται	η	καταληκτική	Ημερομηνία	&	ώρα	Υποβολής	Προσφορών	για	την:	Τετάρτη	7	Νοεμβρίου	
2018	και	ώρα	16:00	

	

ΑΘΗΝΑ,	2018	
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ	ΑΡΧΗ	ΚΑΙ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1	 Στοιχεία	Αναθέτουσας	Αρχής	 
	
Επωνυμία	 ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ	 ΠΡΟΒΟΛΗΣ	

ΑΘΗΝΩΝΑ.Ε.	–	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Α.Ε.	Ο.Τ.Α.	(Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.)	
Ταχυδρομική	διεύθυνση	 Ξενοφώντος	7	
Πόλη	 Αθήνα	
Ταχυδρομικός	Κωδικός	 10557	
Τηλέφωνο	 210	3253123	
Φαξ	 210	3216653	
Ηλεκτρονικό	Ταχυδρομείο		 info@developathens.gr	
Αρμόδιος	για	πληροφορίες	 κα	Μπαρέ	Χριστίνα	
Γενική	Διεύθυνση	στο	διαδίκτυο		(URL)	 www.developathens.gr	

	
Κύρια	δραστηριότητα	
Η	κύρια	δραστηριότητα	της	Αναθέτουσας	Αρχής	είναι	η	ανάπτυξη	πρωτοβουλιών	και	η	εν	γένει	παροχή	
υπηρεσιών	 που	 αποβλέπουν	 στην	 αναβάθμιση	 της	 ποιότητάς	 της	 ζωής	 και	 στην	 προώθηση	 της	
οικονομικής,	 κοινωνικής,	 επιστημονικής	 και	 πολιτιστικής	 ανάπτυξης	 της	 πόλης	 και	 των	 κατοίκων	 της.	 Η	
εξέταση	 τρόπων	 και	μεθόδων	βελτίωσης	 του	αστικού	περιβάλλοντος	μέσω	παρεμβάσεων	 κάθε	φύσεως	
στον	αστικό	ιστό,	ο	σχεδιασμός,		μελέτη,	καταγραφή,	έρευνα	και	αξιολόγηση	δυνατοτήτων	ανάπτυξης	με	
την	 εκπόνηση	 αναπτυξιακών	 προγραμμάτων,	 τεχνικών,	 κοινωνικών,	 χρηματοοικονομικών	 και	
περιβαλλοντολογικών	μελετών,	 τη	διενέργεια	απογραφικών	ερευνών,	 τον	προγραμματισμό	αξιοποίησης	
πόρων.				
	
Στοιχεία	Επικοινωνίας		
α)	 	 	 	 Τα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	 είναι	 διαθέσιμα	 για	 ελεύθερη,	 πλήρη,	 άμεση	 &	 δωρεάν	 ηλεκτρονική	

πρόσβαση	στην	διεύθυνση	(URL)	:	www.developathens.gr	
β)	 Οι	προσφορές	πρέπει	να	υποβάλλονται	στη	διεύθυνση:		Ξενοφώντος	7,	Αθήνα,	Τ.Κ.	105	57	
γ)	 	 	 Περαιτέρω	 πληροφορίες	 είναι	 διαθέσιμες	 από	 τον	 ανωτέρω	 αρμόδιο	 για	 πληροφορίες	 :		
κ	Μπαρέ	Χριστίνα	στην	προαναφερθείσα	διεύθυνση	και	στο	τηλέφωνο	210	3253123	

1.2	 Στοιχεία	Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος	διαδικασίας		

Ο	 διαγωνισμός	 θα	 διεξαχθεί	 με	 τη	 διαδικασία	 του	 συνοπτικού	 διαγωνισμού	 του	 άρθρου	 117	 του	 ν.	
4412/2016	και	υπό	τις	προϋποθέσεις	του	νόμου	αυτού	και	τους	ειδικότερους	όρους	της	παρούσας.	
	
Χρηματοδότηση	της	σύμβασης	
H	παρούσα	σύμβαση	χρηματοδοτείται	από	ίδιους	πόρους	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.		

1.3	 Συνοπτική	Περιγραφή	φυσικού	και	οικονομικού	αντικειμένου	της	σύμβασης	 
Για	την	επιτυχή	επιχειρησιακή	λειτουργία	της,	η	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	έχει	διαμορφώσει	καταλλήλως	και	εξοπλίσει	
χώρους	γραφείων	οι	οποίοι	βρίσκονται	α)	στον	δεύτερο	όροφο	του	κτιρίου	επί	της	διασταυρώσεως	των	
οδών	Φιλελλήνων	αρ.	7	και	Ξενοφώντος	αρ.	6	στην	Αθήνα	και	β)	επί	της	οδού	Ξενοφώντος	7	στην	Αθήνα,	
ο	 οποίος	 αποτελείται	 από	 το	 Ισόγειο	 και	 τον	 1ο	 Όροφο»	 (εφεξής	 «Χώροι»),	 ώστε	 να	 είναι	 πλήρως	
λειτουργικοί	και	να	καλύπτουν	τις	ανάγκες	των	συνεργατών	της	κατά	την	υλοποίηση	μελετών	και	έργων.	
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Οι	εν	λόγω	Χώροι	έχουν	συνολική	εσωτερική	επιφάνεια	669	τ.μ.	και	αποτελούνται	από	χώρους	γραφείων,	
αίθουσες	συνεδριάσεων,	WC,	Κουζίνες,	Διαδρόμους	κ.α.	ενώ	υπάρχει	εξωτερική	αυλή	και	κλιμακοστάσιο	
στο	 κτίριο	 της	 οδού	 Ξενοφώντος	 7.	 Οι	 ακριβείς	 προδιαγραφές	 των	 εν	 λόγω	 Χώρων	 αναλύονται	 στο	
Παράρτημα	V	της	παρούσας,	το	οποίο	αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	αυτής.		
	
Ειδικότερα,	ο		Ανάδοχος	θα	αναλάβει	την	παροχή	υπηρεσιών	καθαριότητας	των	εν	λόγω	Χώρων,	τηρώντας	
συγκεκριμένο	πρόγραμμα	καθαρισμού	όπως	αυτό	αναλύεται	στο	Παράρτημα	 I	 της	παρούσας,	 το	οποίο	
αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	αυτής.		
	
Οι	 παρεχόμενες	 υπηρεσίες	 κατατάσσονται	 στον	 ακόλουθο	 κωδικό	 του	 Κοινού	 Λεξιλογίου	 δημοσίων	
συμβάσεων	(CPV)	:	90919200-4	:	Υπηρεσίες	καθαρισμού	γραφείων	

Η	 εκτιμώμενη	 αξία	 της	 σύμβασης	 ανέρχεται	 κατ’	 ανώτατο	 στο	 ποσό	 των	 εξήντα	 δύο	 χιλιάδων	 ευρώ	
(62.000,00€)	 συμπεριλαμβανομένου	 ΦΠΑ	 24	 %	 (προϋπολογισμός	 χωρίς	 ΦΠΑ:	 50.000,00€,	 	 ΦΠΑ	 :	
12.000,00€).	
Η	διάρκεια	της	σύμβασης	ορίζεται	σε	24	μήνες	από	την	υπογραφή	της.	

Αναλυτική	περιγραφή	του	φυσικού	και	οικονομικού	αντικειμένου	της	σύμβασης	δίδεται	στο	Παράρτημα	I		
της	παρούσας	διακήρυξης.		

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

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

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

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

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

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

 του	ν.	4013/2011	 (Α’	204)	«Σύσταση	ενιαίας	Ανεξάρτητης	Αρχής	Δημοσίων	Συμβάσεων	και	Κεντρικού	
Ηλεκτρονικού	Μητρώου	Δημοσίων	Συμβάσεων…»,		

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

 του	ν.	2859/2000	(Α’	248)	«Κύρωση	Κώδικα	Φόρου	Προστιθέμενης	Αξίας»,		

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

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

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

 της	με	αρ.	 57654	 (Β’	 1781/23.5.2017)	Απόφασης	 του	Υπουργού	Οικονομίας	 και	Ανάπτυξης	«Ρύθμιση	
ειδικότερων	 θεμάτων	 λειτουργίας	 και	 διαχείρισης	 του	 Κεντρικού	 Ηλεκτρονικού	 Μητρώου	 Δημοσίων	
Συμβάσεων	(ΚΗΜΔΗΣ)	του	Υπουργείου	Οικονομίας	και	Ανάπτυξης»	
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 των	σε	εκτέλεση	των	ανωτέρω	νόμων	εκδοθεισών	κανονιστικών	πράξεων,	των	λοιπών	διατάξεων	που	
αναφέρονται	ρητά	ή	απορρέουν	από	τα	οριζόμενα	στα	συμβατικά	τεύχη	της	παρούσας,		καθώς	και	του	
συνόλου	των	διατάξεων	του	ασφαλιστικού,	εργατικού,	κοινωνικού,	περιβαλλοντικού	και	φορολογικού	
δικαίου	που	διέπει	την	ανάθεση	και	εκτέλεση	της	παρούσας	σύμβασης,	έστω	και	αν	δεν	αναφέρονται	
ρητά	παραπάνω.	

 του	κωδικοποιημένου	καταστατικού	της	Εταιρείας,	

 Την	υπ’	αριθ.	 3/109ο	Δ.Σ./23.12.2016	Απόφαση	 του	Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	 Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.,	 με	 την	
οποία	καθορίστηκαν	τα	αρμόδια	όργανα	για	την	ανάθεση	συμβάσεων	βάσει	των	άρθρων	116	έως119	
του	 Ν.	 4412/2016	 (ΦΕΚ	 Α/147/8-8-2016)	 «Δημόσιες	 Συμβάσεις	 Έργων,	 Προμηθειών	 και	 Υπηρεσιών	
(προσαρμογή	στις	Οδηγίες	2014/24/	ΕΕ	και	2014/25/ΕΕ)»	και	την	παροχή	δικαιώματος	υπογραφής	από	
το	Δ.Σ.	στο	Διευθύνοντα	Σύμβουλο,	όπου	απαιτείται.	

 Τις	υπ’	αριθ.	2	&	3/114ο	Δ.Σ./02-05-2017	Αποφάσεις	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.,	με	
τις	 οποίες	 καθορίστηκαν	 τα	 αρμόδια	 όργανα	 εκπροσώπησης	 της	 εταιρείας	 καθώς	 και	 εκείνα	 που	
φέρουν	δικαίωμα	υπογραφής	(ΑΔΑ:	69ΠΘΟΡΙΝ-ΡΥΡ)	

 Την	 υπ’	 αριθμ.	 Πρωτ.	 4040/ΕΥΥΑΠ	 3915/17.10.2018	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 Απόφαση	 του	 Διευθύνοντος	
Συμβούλου	 της	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 για	 την	 διενέργεια	 συνοπτικού	 Διαγωνισμού	 με	 κριτήριο	 ανάθεσης	 την	
πλέον	 συμφέρουσα	 από	 οικονομική	 άποψη	 προσφορά	 επί	 τη	 βάσει	 της	 τιμής	 για	 την	 επιλογή	
Αναδόχου	 για	 το	 έργο	 «Παροχή	 Υπηρεσιών	 Καθαριότητας	 χώρων	 γραφείων»	 με	 την	 οποία	 επιπλέον	
συγκροτήθηκε	 αφενός	 η	 τριμελής	 Επιτροπής	 Διενέργειας	 και	 Αξιολόγησης	 των	 Προσφορών	 και	
αφετέρου	τριμελής	Επιτροπή	Ενστάσεων	(AΔΑ:	658ΑΟΡΙΝ-ΡΝΑ)	

1.5	 Προθεσμία	παραλαβής	προσφορών	και	διενέργεια	διαγωνισμού	 
Η	καταληκτική	ημερομηνία	παραλαβής	των	προσφορών	είναι	η	31/10/2018	και	ώρα	16:00.	
Νέα	καταληκτική	ημερομηνία	και	ώρα	παραλαβής	προσφορών	η		07/11/	2018	και	ώρα	16:00.	

Οι	προσφορές	μπορούν	να	υποβληθούν	και	με	courier	ή	ταχυδρομείο,	αλλά	πρέπει	να	έχουν	φτάσει	στο	
πρωτόκολλο	της	υπηρεσίας	έως	την	ανωτέρω	ημέρα	και	ώρα.	

Η	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 αποσφράγισης	 των	 προσφορών	 θα	 κοινοποιηθεί	 αργότερα	 στους	 υποψήφιους	
αναδόχους	μέσω	αποστολής	ηλεκτρονικού	μηνύματος	στη	διεύθυνση	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	που	θα	
έχουν	δηλώσει	στην	αίτηση	υποβολής	προσφοράς/συμμετοχής	στο	διαγωνισμό.	

1.6	 Δημοσιότητα 
Η	 παρούσα	 Διακήρυξη	 θα	 καταχωρηθεί	 στο	 Κεντρικό	 Ηλεκτρονικό	 Μητρώο	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	
(ΚΗΜΔΗΣ)	1	στις	17/10/2018	

Το	 πλήρες	 κείμενο	 της	 παρούσας	 Διακήρυξης	 θα	 αναρτηθεί	 στο	 διαδίκτυο,	 στον	 ιστότοπο	
http://et.diavgeia.gov.gr/	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΔΙΑΥΓΕΙΑ)	στις	17/10/2018.	

Η	Διακήρυξη	καταχωρήθηκε	στο	διαδίκτυο,	στην	ιστοσελίδα	της	αναθέτουσας	αρχής,	στη	διεύθυνση	(URL)	
:			www.developathens.gr	ομοίως	στις	17/10/2018.	

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

α)	 τηρούν	και	θα	εξακολουθήσουν	να	 τηρούν	κατά	 την	 εκτέλεση	 της	σύμβασης,	 εφόσον	επιλεγούν,	 	 τις	
υποχρεώσεις	 τους	 που	 απορρέουν	 από	 τις	 διατάξεις	 της	 περιβαλλοντικής,	 κοινωνικοασφαλιστικής	 και	
εργατικής	 νομοθεσίας,	 που	 έχουν	 θεσπιστεί	 με	 το	 δίκαιο	 της	 Ένωσης,	 το	 εθνικό	 δίκαιο,	 συλλογικές	
συμβάσεις	 ή	 διεθνείς	 διατάξεις	 περιβαλλοντικού,	 κοινωνικού	 και	 εργατικού	 δικαίου,	 οι	 οποίες	
απαριθμούνται	 στο	 Παράρτημα	 Χ	 του	 Προσαρτήματος	 Α	 του	 ν.	 4412/2016.	 Η	 τήρηση	 των	 εν	 λόγω	
υποχρεώσεων	 ελέγχεται	 και	 βεβαιώνεται	 από	 τα	 όργανα	 που	 επιβλέπουν	 την	 εκτέλεση	 των	 δημοσίων	
																																																													
1	 Σύμφωνα	με	τα	άρθρα	38	και	66	του	Ν.	4412/2016	και	την	ΥΑ	57654.	
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συμβάσεων	και	 τις	αρμόδιες	δημόσιες	αρχές	και	υπηρεσίες	που	ενεργούν	εντός	των	ορίων	της	ευθύνης	
και	της	αρμοδιότητάς	τους2		

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

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

																																																													
2	 Άρθρο	18	παρ.	2	του	ν.	4412/2016	
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2.	 ΓΕΝΙΚΟΙ	ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1	 Γενικές	Πληροφορίες 

2.1.1	 Έγγραφα	της	σύμβασης 
Τα	έγγραφα	της	παρούσας	διαδικασίας	σύναψης		είναι	τα	ακόλουθα:	

1. 	η	παρούσα	Διακήρυξη	με	τα	Παραρτήματα	που	αποτελούν	αναπόσπαστο	μέρος	αυτής	
2. 	το	Τυποποιημένο	Έντυπο	Υπεύθυνης	Δήλωσης	[ΤΕΥΔ]	
3. οι	 συμπληρωματικές	 πληροφορίες	 που	 τυχόν	 παρέχονται	 στο	 πλαίσιο	 της	 διαδικασίας,	 ιδίως	

σχετικά	με	τις	προδιαγραφές	και	τα	σχετικά	δικαιολογητικά	

2.1.2	 Επικοινωνία	-	Πρόσβαση	στα	έγγραφα	της	Σύμβασης 
Τα	τεύχη	είναι	διαθέσιμα	ηλεκτρονικά	στις	ανωτέρω	διευθύνσεις	(βλ.	παρ.	1.6.).	

2.1.3	  Παροχή	Διευκρινίσεων 
Τα	 σχετικά	 αιτήματα	 παροχής	 διευκρινίσεων	 υποβάλλονται	 γραπτώς	 (με	 επιστολή,	 τηλεομοιοτυπία	 ή	
ηλεκτρονικό	 ταχυδρομείο),	 το	 αργότερο	 8	 ημέρες	 πριν	 την	 καταληκτική	 ημερομηνία	 υποβολής	
προσφορών	ήτοι	 έως	 τις	24/10/2018	 και	απαντώνται	 εγγράφως.	Αιτήματα	παροχής	διευκρινήσεων	που	
υποβάλλονται	με	άλλο	τρόπο	δεν	εξετάζονται.		

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

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

β)	όταν	τα	έγγραφα	της	σύμβασης	υφίστανται	σημαντικές	αλλαγές.	

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

Όταν	οι	πρόσθετες	πληροφορίες	δεν	έχουν	 ζητηθεί	 έγκαιρα	ή	δεν	έχουν	σημασία	για	 την	προετοιμασία	
κατάλληλων	προσφορών,	δεν	απαιτείται	παράταση	των	προθεσμιών3.	

2.1.4	 Γλώσσα 
Τα	έγγραφα	της	σύμβασης	έχουν	συνταχθεί	στην	ελληνική	γλώσσα.	Τυχόν	ενστάσεις	υποβάλλονται	στην	
ελληνική	γλώσσα.	

Οι	 προσφορές	 και	 τα	 περιλαμβανόμενα	 σε	 αυτές	 στοιχεία	 συντάσσονται	 στην	 ελληνική	 γλώσσα	 ή	
συνοδεύονται	από	επίσημη	μετάφρασή	τους	στην	ελληνική	γλώσσα.	Στα	αλλοδαπά	δημόσια	έγγραφα	και	
δικαιολογητικά	 εφαρμόζεται	 η	 Συνθήκη	 της	 Χάγης	 της	 5ης.10.1961,	 που	 κυρώθηκε	 με	 το	 ν.	 1497/1984	
(Α΄188)4.Ειδικά,	 τα	 αλλοδαπά	 ιδιωτικά	 έγγραφα	 μπορούν	 να	 συνοδεύονται	 από	 μετάφρασή	 τους	 στην	
ελληνική	γλώσσα	επικυρωμένη	είτε	από	πρόσωπο	αρμόδιο	κατά	τις	διατάξεις	της	εθνικής	νομοθεσίας	είτε	
από	πρόσωπο	κατά	νόμο	αρμόδιο	της	χώρας	στην	οποία	έχει	συνταχθεί	το	έγγραφο.	5.		

																																																													
3	 Πρβλ.	άρθρο	60	παρ.	3	&	67	παρ.	2		του	ν.	4412/2016		
4	 Επιτρέπεται	 η	 κατάθεση	 οιουδήποτε	 δημόσιου	 εγγράφου	 και	 δικαιολογητικού	 που	 αφορά	 αλλοδαπή	 Επιχείρηση	 με	 τη	

μορφή	επικυρωμένης	φωτοτυπίας	προερχόμενης	είτε	από	το	νόμιμο	επικυρωμένο	έγγραφο	από	το	αρμόδιο	Προξενείο	της	
χώρας	του	προσφέροντος,	είτε	από	το	πρωτότυπο	έγγραφο	με	την	σφραγίδα	‘’Apostile”	σύμφωνα	με	την	συνθήκη	της	Χάγης	
της	05-10-61.	Η	επικύρωση	αυτή	πρέπει	να	έχει	γίνει	από	δικηγόρο	κατά	την	έννοια	των	άρθρων	454	του	Κ.Π.Δ.	και	53	του	
Κώδικα	περί	Δικηγόρων.	

5	 Άρθρο	92,	παρ.4	του	ν.	4412/2016	
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Τα	αποδεικτικά	έγγραφα	συντάσσονται	στην	ελληνική	γλώσσα	ή	συνοδεύονται	από	επίσημη	μετάφρασή	
τους	στην	ελληνική	γλώσσα.	Στα	αλλοδαπά	δημόσια	έγγραφα	και	δικαιολογητικά	εφαρμόζεται	η	Συνθήκη	
της	 Χάγης	 της	 5.10.1961,	 που	 κυρώθηκε	 με	 το	 ν.	 1497/1984	 (Α΄188).	 Ειδικά,	 τα	 αλλοδαπά	 ιδιωτικά	
έγγραφα	μπορούν	να	συνοδεύονται	από	μετάφρασή	τους	στην	ελληνική	γλώσσα	επικυρωμένη	είτε	από	
πρόσωπο	αρμόδιο	κατά	τις	διατάξεις	της	εθνικής	νομοθεσίας	είτε	από	πρόσωπο	κατά	νόμο	αρμόδιο	της	
χώρας	στην	οποία	έχει	συνταχθεί	το	έγγραφο.6		

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

Κάθε	 μορφής	 επικοινωνία	 με	 την	 αναθέτουσα	 αρχή,	 καθώς	 και	 μεταξύ	 αυτής	 και	 του	 αναδόχου,	 θα	
γίνονται	υποχρεωτικά	στην	ελληνική	γλώσσα7.	

2.1.5	 Εγγυήσεις8	
Οι	 εγγυητικές	 επιστολές	 της	 παραγράφου	 4.1.	 εκδίδονται	 από	 πιστωτικά	 ιδρύματα	 που	 λειτουργούν	
νόμιμα	στα	κράτη	-	μέλη	της	Ένωσης	ή	του	Ευρωπαϊκού	Οικονομικού	Χώρου	ή	στα	κράτη-μέρη	της	ΣΔΣ	και	
έχουν,	σύμφωνα	με	τις	 ισχύουσες	διατάξεις,	το	δικαίωμα	αυτό.	Μπορούν,	επίσης,	να	εκδίδονται	από	το	
Ε.Τ.Α.Α.	 -	 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.	 ή	 να	 παρέχονται	 με	 γραμμάτιο	 του	 Ταμείου	 Παρακαταθηκών	 και	 Δανείων	 με	
παρακατάθεση	 σε	 αυτό	 του	 αντίστοιχου	 χρηματικού	 ποσού.	 Αν	 συσταθεί	 παρακαταθήκη	 με	 γραμμάτιο	
παρακατάθεσης	χρεογράφων	στο	Ταμείο	Παρακαταθηκών	και	Δανείων,	τα	τοκομερίδια	ή	μερίσματα	που	
λήγουν	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εγγύησης	 επιστρέφονται	 μετά	 τη	 λήξη	 τους	 στον	 υπέρ	 ου	 η	 εγγύηση	
οικονομικό	φορέα.	

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

Οι	εγγυήσεις	αυτές	περιλαμβάνουν	κατ’	ελάχιστον	τα	ακόλουθα	στοιχεία:	α)	την	ημερομηνία	έκδοσης,	β)	
τον	 εκδότη,	 γ)	 την	 αναθέτουσα	αρχή	 προς	 την	 οποία	 απευθύνονται,	 δ)	 τον	 αριθμό	 της	 εγγύησης,	 ε)	 το	
ποσό	που	καλύπτει	η	 εγγύηση,	στ)	 την	πλήρη	επωνυμία,	 τον	Α.Φ.Μ.	και	 τη	διεύθυνση	 του	οικονομικού	
φορέα	υπέρ	του	οποίου	εκδίδεται	η	εγγύηση	(στην	περίπτωση	ένωσης	αναγράφονται	όλα	τα	παραπάνω	
για	κάθε	μέλος	της	ένωσης),		ζ)	τους	όρους	ότι:	αα)	η	εγγύηση	παρέχεται	ανέκκλητα	και	ανεπιφύλακτα,	ο	
δε	 εκδότης	 παραιτείται	 του	 δικαιώματος	 της	 διαιρέσεως	 και	 της	 διζήσεως,	 και	 ββ)	 ότι	 σε	 περίπτωση	
κατάπτωσης	 αυτής,	 το	 ποσό	 της	 κατάπτωσης	 υπόκειται	 στο	 εκάστοτε	 ισχύον	 τέλος	 χαρτοσήμου,	 η)	 τα	
στοιχεία	 της	 σχετικής	 διακήρυξης	 και	 την	 καταληκτική	 ημερομηνία	 υποβολής	 προσφορών9,	 θ)	 την	
ημερομηνία	 λήξης	 ή	 τον	 χρόνο	 ισχύος	 της	 εγγύησης,	 ι)	 την	 ανάληψη	 υποχρέωσης	 από	 τον	 εκδότη	 της	
εγγύησης	 να	 καταβάλει	 το	 ποσό	 της	 εγγύησης	 ολικά	 ή	 μερικά	 εντός	 πέντε	 (5)	 ημερών	 μετά	 από	 απλή	
έγγραφη	ειδοποίηση	εκείνου	προς	τον	οποίο	απευθύνεται	και	ια)	στην	περίπτωση	των	εγγυήσεων	καλής	
εκτέλεσης	και	προκαταβολής,	τον	αριθμό	και	τον	τίτλο	της	σχετικής	σύμβασης.		

Η	αναθέτουσα	αρχή	επικοινωνεί	με	τους	εκδότες	των	εγγυητικών	επιστολών	προκειμένου	να	διαπιστώσει	
την	εγκυρότητά	τους.	

2.2	 Δικαίωμα	Συμμετοχής	-	Κριτήρια	Ποιοτικής	Επιλογής 

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

α)	κράτος-μέλος	της	Ένωσης,	

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

																																																													
6      Πρβλ.	άρθρο	80	παρ.	10	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	14	του	ν.	4497/2017	(Α	171).		
7	 Με	την	επιφύλαξη	της	εν	όλω	ή	εν	μέρει	σύνταξης	των	εγγράφων	σε	άλλη	γλώσσα	
8	 Πρβλ.	παρ.3,	4	και	5	άρθρου	72	ν.	4412/2016		
9	 Πρβλ.	άρθρο	72	παρ.	4	περ.	η	του	ν.	4412/2106,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	5	του	ν.	4497/2017.	
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γ)	 τρίτες	 χώρες	 που	 έχουν	 υπογράψει	 και	 κυρώσει	 τη	 ΣΔΣ,	 στο	 βαθμό	 που	 η	 υπό	 ανάθεση	 δημόσια	
σύμβαση	καλύπτεται	από	 τα	Παραρτήματα	1,	2,	4	 και	5	 και	 τις	 γενικές	σημειώσεις	 του	σχετικού	με	 την	
Ένωση	Προσαρτήματος	I	της	ως	άνω	Συμφωνίας,	καθώς	και		

δ)	σε	τρίτες	χώρες	που	δεν	εμπίπτουν	στην	περίπτωση	γ΄	της	παρούσας	παραγράφου	και	έχουν	συνάψει	
διμερείς	 ή	 πολυμερείς	 συμφωνίες	 με	 την	 Ένωση	 σε	 θέματα	 διαδικασιών	 ανάθεσης	 δημοσίων	
συμβάσεων.10	

2.	 Οι	 ενώσεις	 οικονομικών	 φορέων,	 συμπεριλαμβανομένων	 και	 των	 προσωρινών	 συμπράξεων,	 δεν	
απαιτείται	να	περιβληθούν	συγκεκριμένη	νομική	μορφή11	για	την	υποβολή	προσφοράς.		

	3.	Στις	περιπτώσεις	υποβολής	προσφοράς	από	ένωση	οικονομικών	φορέων,	όλα	τα	μέλη	της	ευθύνονται	
έναντι	της	αναθέτουσας	αρχής	αλληλέγγυα	και	εις	ολόκληρον.12			

2.2.2	 Λόγοι	αποκλεισμού13	 
Αποκλείεται	από	τη	συμμετοχή	στην	παρούσα	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	 (διαγωνισμό)	προσφέρων	
οικονομικός	 φορέας,	 εφόσον	 συντρέχει	 στο	 πρόσωπό	 του	 (εάν	 πρόκειται	 για	 μεμονωμένο	 φυσικό	 ή	
νομικό	 πρόσωπο)	 ή	 σε	 ένα	 από	 τα	 μέλη	 του	 (εάν	 πρόκειται	 για	 ένωση	 οικονομικών	 φορέων)	 ένας	 ή	
περισσότεροι	από	τους	ακόλουθους	λόγους:	

2.2.2.1.	 	 Όταν	 υπάρχει	 σε	 βάρος	 του	 αμετάκλητη14	 καταδικαστική	 απόφαση	 για	 έναν	 από	 τους	
ακόλουθους	λόγους:		

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

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

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

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

ε)	 νομιμοποίηση	 εσόδων	 από	 παράνομες	 δραστηριότητες	 ή	 χρηματοδότηση	 της	 τρομοκρατίας,	 όπως	
αυτές	ορίζονται	στο	άρθρο	1	της	Οδηγίας	2005/60/ΕΚ	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	
της	 26ης	 Οκτωβρίου	 2005,	 σχετικά	 με	 την	 πρόληψη	 της	 χρησιμοποίησης	 του	 χρηματοπιστωτικού	
συστήματος	 για	 τη	 νομιμοποίηση	 εσόδων	 από	 παράνομες	 δραστηριότητες	 και	 τη	 χρηματοδότηση	 της	

																																																													
10	 Στον	 βαθμό	 που	 καλύπτονται	 από	 τα	 Παραρτήματα	 1,	 2,	 4	 και	 5	 και	 τις	 γενικές	 σημειώσεις	 του	 σχετικού	 με	 την	 Ένωση	

Προσαρτήματος	 I	 της	 ΣΔΣ,	 καθώς	 και	 τις	 λοιπές	 διεθνείς	 συμφωνίες	 από	 τις	 οποίες	 δεσμεύεται	 η	 Ένωση,	 οι	 A.A.	
επιφυλάσσουν	για	τα	έργα,	τα	αγαθά,	τις	υπηρεσίες	και	τους	οικονομικούς	φορείς	των	χωρών	που	έχουν	υπογράψει	τις	εν	
λόγω	συμφωνίες	μεταχείριση	εξίσου	ευνοϊκή	με	αυτήν	που	επιφυλάσσουν	για	 τα	έργα,	 τα	αγαθά,	 τις	υπηρεσίες	και	 τους	
οικονομικούς	φορείς	της	Ένωσης	

11	 Πρβλ.	άρθρο	19	παρ.	2	ν.	4412/2016	
12	 Πρβλ.	Άρθρο	19	παρ.	4	ν.	4412/2016	
13	 Πρβλ	άρθρα	73	και	74	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκαν	με	το	αρ.	107	του	ν.	4497/2017.	
14	 	Πρβλ.	άρθρο	73	παρ.	1	εδ.	α	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	6	του	ν.	4497/2017.		
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τρομοκρατίας	 (ΕΕ	 L	 309	 της	25.11.2005,	σ.	 15),	 η	οποία	 ενσωματώθηκε	στην	 εθνική	 νομοθεσία	με	 το	 ν.	
3691/2008	(Α΄	166),	

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

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

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

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

Στις	 περιπτώσεις	 Συνεταιρισμών,	 η	 υποχρέωση	 του	 προηγούμενου	 εδαφίου	 αφορά	 στα	 μέλη	 του	
Διοικητικού	Συμβουλίου15.	

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

Εάν	 στις	 ως	 άνω	 περιπτώσεις	 η,(α)	 έως	 (στ)	 η	 κατά	 τα	 ανωτέρω,	 περίοδος	 αποκλεισμού	 δεν	 έχει	
καθοριστεί	 με	 αμετάκλητη	 απόφαση,	 αυτή	 ανέρχεται	 σε	 πέντε	 (5)	 έτη	 από	 την	 ημερομηνία	 της	
καταδίκης	με	αμετάκλητη	απόφαση.	16	

2.2.2.2.	Στις	ακόλουθες	περιπτώσεις	:	

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

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

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

Δεν	 αποκλείεται	 ο	 προσφέρων	 οικονομικός	 φορέας,	 όταν	 έχει	 εκπληρώσει	 τις	 υποχρεώσεις	 του	 είτε	
καταβάλλοντας	τους	φόρους	ή	τις	εισφορές	κοινωνικής	ασφάλισης	που	οφείλει,	συμπεριλαμβανομένων,	
κατά	 περίπτωση,	 των	 δεδουλευμένων	 τόκων	 ή	 των	 προστίμων	 είτε	 υπαγόμενος	 σε	 δεσμευτικό	
διακανονισμό	για	την	καταβολή	τους17.		

ή/και	

γ)	 η	 Αναθέτουσα	 Αρχή	 	 γνωρίζει	 ή	 μπορεί	 να	 αποδείξει	 με	 τα	 κατάλληλα	 μέσα	 ότι	 έχουν	 επιβληθεί	 σε	
βάρος	του	οικονομικού	φορέα,	μέσα	σε	χρονικό	διάστημα	δύο	(2)	ετών	πριν	από	την	ημερομηνία	λήξης	
της	 προθεσμίας	 υποβολής	 προσφοράς:	 αα)	 τρεις	 (3)	 πράξεις	 επιβολής	 προστίμου	 από	 τα	 αρμόδια	
																																																													
15	 Πρβλ.	 άρθρο	 73	 παρ.	 1	 τελευταία	 δύο	 εδάφια	 του	 ν.	 4412/2016,	 όπως	 τροποποιήθηκαν	 με	 το	 άρθρο	 107	 περ.	 7	 του	 ν.			

4497/2017.	
16	 Πρβλ.	παρ.	10	άρθρου	73	ν.4412/2016,	η	οποία	προστέθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	9	του	ν.	4497/2017.		
17	 Πρβλ.	 άρθρο	 73	 παρ.	 2	 τελευταίο	 εδάφιο	 του	 ν.	 4412/2016.	 Σχετική	 δήλωση	 του	 προσφέροντος	 οικονομικού	 φορέα	

περιλαμβάνεται	στο	ΕΕΕΣ	(για	τις	συμβάσεις	άνω	των	ορίων)	ή	(για	τις	συμβάσεις	κάτω	των	ορίων)	στο	τυποποιημένο	έντυπο	
υπεύθυνης	δήλωσης	(Τ.Ε.Υ.Δ.)	του	άρθρου	79	παρ.	4	ν.	4412/2016		
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ελεγκτικά	 όργανα	 του	 Σώματος	 Επιθεώρησης	 Εργασίας	 για	 παραβάσεις	 της	 εργατικής	 νομοθεσίας	 που	
χαρακτηρίζονται,	σύμφωνα	με	την	υπουργική	απόφαση	2063/Δ1632/2011	(Β΄	266),	όπως	εκάστοτε	ισχύει,	
ως	 «υψηλής»	 ή	 «πολύ	 υψηλής»	 σοβαρότητας,	 οι	 οποίες	 προκύπτουν	 αθροιστικά	 από	 τρεις	 (3)	
διενεργηθέντες	 ελέγχους,	ή	ββ)	δύο	 (2)	πράξεις	 επιβολής	προστίμου	από	 τα	αρμόδια	 ελεγκτικά	όργανα	
του	 Σώματος	 Επιθεώρησης	 Εργασίας	 για	 παραβάσεις	 της	 εργατικής	 νομοθεσίας	 που	 αφορούν	 την	
αδήλωτη	εργασία,	οι	οποίες	προκύπτουν	αθροιστικά	από	δύο	(2)	διενεργηθέντες	ελέγχους.	Οι	υπό	αα΄	και	
ββ΄	κυρώσεις	πρέπει	να	έχουν	αποκτήσει	τελεσίδικη	και	δεσμευτική	ισχύ.	18	

2.2.2.3	 Κατ'	 εξαίρεση,	 επίσης,	 ο	 προσφέρων	 δεν	 αποκλείεται,	 όταν	 ο	 αποκλεισμός,	 σύμφωνα	 με	 την	
παράγραφο	 2.2.2.2,	 θα	 ήταν	 σαφώς	 δυσανάλογος,	 ιδίως	 όταν	 μόνο	 μικρά	 ποσά	 των	 φόρων	 ή	 των	
εισφορών	 κοινωνικής	 ασφάλισης	 δεν	 έχουν	 καταβληθεί	 ή	 όταν	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 ενημερώθηκε	
σχετικά	 με	 το	 ακριβές	 ποσό	 που	 οφείλεται	 λόγω	 αθέτησης	 των	 υποχρεώσεών	 του	 όσον	 αφορά	 στην	
καταβολή	φόρων	ή	εισφορών	κοινωνικής	ασφάλισης	σε	χρόνο	κατά	τον	οποίο	δεν	είχε	τη	δυνατότητα	να	
λάβει	 μέτρα,	 σύμφωνα	 με	 το	 τελευταίο	 εδάφιο	 της	 παρ.	 2	 του	 άρθρου	 73	 ν.	 4412/2016,	 πριν	 από	 την	
εκπνοή	της	προθεσμίας	της	προθεσμίας	υποβολής	προσφοράς.		

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

(α)	εάν	έχει	αθετήσει	τις	υποχρεώσεις	που	προβλέπονται	στην	παρ.	2	του	άρθρου	18	του	ν.	4412/201619,		

(β)	εάν	τελεί	υπό	πτώχευση	ή	έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	εξυγίανσης	ή	ειδικής	εκκαθάρισης	ή	τελεί	υπό	
αναγκαστική	διαχείριση	από	εκκαθαριστή	ή	από	το	δικαστήριο	ή	έχει	υπαχθεί	σε	διαδικασία	πτωχευτικού	
συμβιβασμού	ή	έχει	αναστείλει	τις	επιχειρηματικές	του	δραστηριότητες	ή	εάν	βρίσκεται	σε	οποιαδήποτε	
ανάλογη	κατάσταση	προκύπτουσα	από	παρόμοια	διαδικασία,	προβλεπόμενη	σε	εθνικές	διατάξεις	νόμου.	

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

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

(ε)	εάν	έχει	επιδείξει	σοβαρή	ή	επαναλαμβανόμενη	πλημμέλεια	κατά	την	εκτέλεση	ουσιώδους	απαίτησης	
στο	 πλαίσιο	 προηγούμενης	 δημόσιας	 σύμβασης,	 προηγούμενης	 σύμβασης	 με	 αναθέτοντα	 φορέα	 ή	
προηγούμενης	 σύμβασης	 παραχώρησης	 που	 είχε	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 πρόωρη	 καταγγελία	 της	
προηγούμενης	σύμβασης,	αποζημιώσεις	ή	άλλες	παρόμοιες	κυρώσεις,		

(στ)	 εάν	 έχει	 κριθεί	 ένοχος	 σοβαρών	 ψευδών	 δηλώσεων	 κατά	 την	 παροχή	 των	 πληροφοριών	 που	
απαιτούνται	 για	 την	 εξακρίβωση	 της	 απουσίας	 των	 λόγων	 αποκλεισμού	 ή	 την	 πλήρωση	 των	 κριτηρίων	
επιλογής,	έχει	αποκρύψει	τις	πληροφορίες	αυτές	ή	δεν	είναι	σε	θέση	να	προσκομίσει	τα	δικαιολογητικά	
που	απαιτούνται	κατ’	εφαρμογή	του	άρθρου	3.2	της	παρούσας,		

(ζ)	εάν	έχει	διαπράξει	σοβαρό	επαγγελματικό	παράπτωμα,	το	οποίο	θέτει	εν	αμφιβόλω	την	ακεραιότητά	
του,	για	το	οποίο	του	επιβλήθηκε	ποινή	που	του	στερεί	το	δικαίωμα	συμμετοχής	σε	διαδικασία	σύναψης	
σύμβασης	δημοσίων	έργων	και	καταλαμβάνει	τη	συγκεκριμένη	διαδικασία.		

Εάν	στις	ως	άνω	περιπτώσεις	(α)	έως	(ζ)	 	η	περίοδος	αποκλεισμού	δεν	έχει	καθοριστεί	με	αμετάκλητη	
απόφαση,	αυτή	ανέρχεται	σε	τρία	(3)	έτη	από	την	ημερομηνία	του	σχετικού	γεγονότος.	20	

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

																																																													
18							Πρβ.	άρθρο	73	παρ.	2	περίπτωση	γ	του	ν.	4412/2016	,	η	οποία	προστέθηκε	με	το	άρθρο	39	του	ν.	4488/2017.	
19	 Η	αθέτηση	της	υποχρέωσης	αυτής	συνιστά	σοβαρό	επαγγελματικό	παράπτωμα	του	οικονομικού	φορέα	κατά	την	έννοια	της	

περίπτωσης	θ΄	 της	παραγράφου	4	 του	άρθρου	73.	Πρβλ.	άρθρο	18	παρ.	 5	 του	 ν.	 4412/2106,	 όπως	 τροποποιήθηκε	με	 το	
άρθρο	107	περ.	1	του	ν.	4497/2017.	

20	 Πρβλ.	παράγραφο	10	του	άρθρου	73	ν.4412/2016,	η	οποία	προστέθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	9	του	ν.	4497/2017.		

18PROC003926511 2018-10-31



	

Σελίδα	12	

2.2.2.6.	Προσφέρων	οικονομικός	φορέας	που	εμπίπτει	σε	μια	από	τις	καταστάσεις	που	αναφέρονται	στις	
παραγράφους	2.2.2.1,	2.2.2.2.	γ)21	και	2.2.2.4	μπορεί	να	προσκομίζει	στοιχεία	προκειμένου	να	αποδείξει	
ότι	 τα	 μέτρα	 που	 έλαβε	 επαρκούν	 για	 να	 αποδείξουν	 την	 αξιοπιστία	 του,	 παρότι	 συντρέχει	 ο	 σχετικός	
λόγος	αποκλεισμού	(αυτoκάθαρση).	Εάν	τα	στοιχεία	κριθούν	επαρκή,	ο	εν	λόγω	οικονομικός	φορέας	δεν	
αποκλείεται	από	τη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης.	Τα	μέτρα	που	λαμβάνονται	από	τους	οικονομικούς	
φορείς	 αξιολογούνται	 σε	 συνάρτηση	 με	 τη	 σοβαρότητα	 και	 τις	 ιδιαίτερες	 περιστάσεις	 του	 ποινικού	
αδικήματος	ή	του	παραπτώματος.	Αν	τα	μέτρα	κριθούν	ανεπαρκή,	γνωστοποιείται	στον	οικονομικό	φορέα	
το	 σκεπτικό	 της	 απόφασης	 αυτής.	Οικονομικός	φορέας	 που	 έχει	 αποκλειστεί,	 σύμφωνα	με	 τις	 κείμενες	
διατάξεις,	 με	 τελεσίδικη	 απόφαση,	 σε	 εθνικό	 επίπεδο,	 από	 τη	 συμμετοχή	 σε	 διαδικασίες	 σύναψης	
σύμβασης	 ή	 ανάθεσης	 παραχώρησης	 δεν	 μπορεί	 να	 κάνει	 χρήση	 της	 ανωτέρω	 δυνατότητας	 κατά	 την	
περίοδο	του	αποκλεισμού	που	ορίζεται	στην	εν	λόγω	απόφαση	22.	

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

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

	

Κριτήρια	Επιλογής	

2.2.3 Καταλληλότητα	άσκησης	επαγγελματικής	δραστηριότητας23	 
Οι	οικονομικοί	φορείς	που	συμμετέχουν	στη	διαδικασία	σύναψης	της	παρούσας	σύμβασης	απαιτείται	να	
ασκούν	επαγγελματική	δραστηριότητα	συναφή	με	το	αντικείμενο	των	προς	παροχή	υπηρεσιών.	

Οι	οικονομικοί	φορείς	που	είναι	εγκατεστημένοι	σε	κράτος	μέλος	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	απαιτείται	να	
είναι	 εγγεγραμμένοι	 σε	 ένα	 από	 τα	 επαγγελματικά	 ή	 εμπορικά	 μητρώα	 που	 τηρούνται	 στο	 κράτος	
εγκατάστασής	 τους	 ή	 να	 ικανοποιούν	 οποιαδήποτε	 άλλη	 απαίτηση	 ορίζεται	 στο	 Παράρτημα	 XI	 του	
Προσαρτήματος	 Α΄	 του	 ν.	 4412/2016.	 Στην	 περίπτωση	 οικονομικών	φορέων	 εγκατεστημένων	 σε	 κράτος	
μέλους	 του	Ευρωπαϊκού	Οικονομικού	Χώρου	 (Ε.Ο.Χ)	ή	σε	 τρίτες	 χώρες	που	προσχωρήσει	στη	 ΣΔΣ,	ή	σε	
τρίτες	χώρες	που	δεν	εμπίπτουν	στην	προηγούμενη	περίπτωση	και	έχουν	συνάψει	διμερείς	ή	πολυμερείς	
συμφωνίες	 με	 την	 Ένωση	 σε	 θέματα	 διαδικασιών	 ανάθεσης	 δημοσίων	 συμβάσεων,	 απαιτείται	 να	 είναι	
εγγεγραμμένοι	 σε	 αντίστοιχα	 επαγγελματικά	 ή	 εμπορικά	 μητρώα.	 Οι	 εγκατεστημένοι	 στην	 Ελλάδα	
οικονομικοί	 φορείς	 απαιτείται	 να	 είναι	 εγγεγραμμένοι	 στο	 Βιοτεχνικό	 ή	 Εμπορικό	 ή	 Βιομηχανικό	
Επιμελητήριο.	

2.2.4	 Οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια24 
Όσον	 αφορά	 την	 οικονομική	 και	 χρηματοοικονομική	 επάρκεια	 για	 την	 παρούσα	 διαδικασία	 σύναψης	
σύμβασης,	 οι	 οικονομικοί	 φορείς	 απαιτείται	 να	 διαθέτουν	 μέσο	 γενικό	 ετήσιο	 κύκλο	 εργασιών	 για	 την	
τελευταία	τριετία	 (2017,	2016,	2015)	τουλάχιστον	το	50%	του	προϋπολογισμού	του	παρόντος	έργου	(μη	
συμπεριλαμβανομένου	 του	 ΦΠΑ).	 Σε	 περίπτωση	 που	 οι	 οικονομικοί	 φορείς	 δραστηριοποιούνται	 για	
χρονικό	 διάστημα	 μικρότερο	 των	 τριών	 διαχειριστικών	 χρήσεων,	 τότε	 ο	 μέσος	 κύκλος	 εργασιών	
εφαρμόζεται	για	τα	έτη	δραστηριοποίησης	αυτών.	

																																																													
21								Πρβλ.	παράγραφο	1	του	άρθρου	74	ν.4412/2016,	η	οποία	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	10	του	ν.	4497/2017.	
22	 Πρβλ	παρ.	7	άρθρου	73	ν.	4412/2016.			
23	 Πρβλ	άρθρο		75	παρ.	2	ν.	4412/2016	
24	 Πρβλ	άρθρο	75	παρ.	3	ν.	4412/2016.		
	 Πρβλ.	και	 την	Κατευθυντήρια	Οδηγία	13	της	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	 ''Κριτήρια	ποιοτικής	επιλογής	δημοσίων	συμβάσεων	και	έλεγχος	

καταλληλόλητας:	 ειδικά	 η	 οικονομική	 και	 χρηματοοικονομική	 επάρκεια	 και	 η	 τεχνική	 και	 επαγγελματική	 ικανότητα''	 (ΑΔΑ	
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)	και	ειδικότερα	την	Ενότητα	IΙΙ,	όπου	παρατίθενται	σχετικά		παραδείγματα.	
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2.2.5	 Προκαταρκτική	απόδειξη	κατά	την	υποβολή	προσφορών	 
Προς	προκαταρκτική	απόδειξη	ότι	οι	προσφέροντες	οικονομικοί	φορείς:	α)	δεν	βρίσκονται	σε	μία	από	τις	
καταστάσεις	της	παραγράφου	2.2.2	και	β)	πληρούν	τα	σχετικά	κριτήρια	επιλογής	των	παραγράφων	2.2.3,	
και	 2.2.4	 της	 παρούσης,	 προσκομίζουν	 κατά	 την	 υποβολή	 της	 προσφοράς	 τους,	 ως	 δικαιολογητικό	
συμμετοχής,	 το	 προβλεπόμενο	 από	 το	 άρθρο	 79	 παρ.	 4	 του	 ν.	 4412/2016	 Τυποποιημένο	 Έντυπο	
Υπεύθυνης	 Δήλωσης	 (ΤΕΥΔ)	 (Β/3698/16-11-2016),	 σύμφωνα	 με	 το	 επισυναπτόμενο	 στην	 παρούσα	
Παράρτημα	ΙΙ	το	οποίο	αποτελεί	ενημερωμένη	υπεύθυνη	δήλωση,	με	τις	συνέπειες	του	ν.	1599/1986.	

Το	ΤΕΥΔ	καταρτίζεται	από	τις	αναθέτουσες	αρχές	βάσει	του	τυποποιημένου	εντύπου	του	Παραρτήματος	Α	
της	Απόφασης	158/2016	της	ΕΑΑΔΗΣΥ	και	συμπληρώνεται	από	τους	προσφέροντες	οικονομικούς	φορείς	
σύμφωνα	 με	 τις	 οδηγίες	 της	 Κατευθυντήριας	 Οδηγίας	 15/2016	 (ΑΔΑ:	 	 ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).	 Το	 ΤΕΥΔ	 σε	
επεξεργάσιμη	 μορφή	 είναι	 αναρτημένο	 στην	 ιστοσελίδα	 της	 ΕΑΑΔΗΣΥ	 (www.eaadhsy.gr)	 και	
(www.hsppa.gr	).	

Σε	 όλες	 τις	 περιπτώσεις,	 όπου	 περισσότερα	 από	 ένα	 φυσικά	 πρόσωπα	 είναι	 μέλη	 του	 διοικητικού,	
διευθυντικού	 ή	 εποπτικού	 οργάνου	 ενός	 οικονομικού	 φορέα	 ή	 έχουν	 εξουσία	 εκπροσώπησης,	 λήψης	
αποφάσεων	ή	ελέγχου	σε	αυτό,	υποβάλλεται	ένα	Τυποποιημένο	Έντυπο	Υπεύθυνης	Δήλωσης	 (ΤΕΥΔ),	 το	
οποίο	 υπογράφεται,	 το	 οποίο	 είναι	 δυνατό	 να	 φέρει	 μόνο	 την	 υπογραφή	 του	 κατά	 περίπτωση	
εκπροσώπου	του	οικονομικού	φορέα	ως	 	προκαταρκτική	απόδειξη	των	λόγων	αποκλεισμού	του	άρθρου	
2.2.2.1της	παρούσας	για	το	σύνολο	των	φυσικών	προσώπων	που	είναι	μέλη	του	διοικητικού,	διευθυντικού	
ή	εποπτικού	οργάνου	του	ή	έχουν	εξουσία	εκπροσώπησης,	λήψης	αποφάσεων	ή	ελέγχου	σε	αυτόν.		

Ως	 εκπρόσωπος	 του	οικονομικού	φορέα	νοείται	ο	 νόμιμος	 εκπρόσωπος	αυτού,	όπως	προκύπτει	από	 το	
ισχύον	 καταστατικό	 ή	 το	 πρακτικό	 εκπροσώπησής	 του	 κατά	 το	 χρόνο	 υποβολής	 της	 προσφοράς	 ή	 το	
αρμοδίως	 εξουσιοδοτημένο	 φυσικό	 πρόσωπο	 να	 εκπροσωπεί	 τον	 οικονομικό	 φορέα	 για	 διαδικασίες	
σύναψης	συμβάσεων	ή	για	συγκεκριμένη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης.	

Στην	 περίπτωση	 υποβολής	 προσφοράς	 από	 ένωση	 οικονομικών	 φορέων,	 το	 Τυποποιημένο	 Έντυπο	
Υπεύθυνης	Δήλωσης	(	ΤΕΥΔ),	υποβάλλεται	χωριστά	από	κάθε	μέλος	της	ένωσης.	

2.2.6	 Αποδεικτικά	μέσα25	
Α.	 Το	 δικαίωμα	 συμμετοχής	 των	 οικονομικών	 φορέων	 και	 οι	 όροι	 και	 προϋποθέσεις	 συμμετοχής	 τους,	
όπως	ορίζονται	στις	παραγράφους	2.2.1	έως	2.2.4,	κρίνονται	κατά	την	υποβολή	της	προσφοράς,	κατά	την	
υποβολή	 των	 δικαιολογητικών	 της	 παρούσας	 και	 κατά	 τη	 σύναψη	 της	 σύμβασης	 στις	 περιπτώσεις	 του	
άρθρου	105	παρ.	3	περ.	γ	του	ν.	4412/201626.	

Οι	οικονομικοί	φορείς	δεν	υποχρεούνται	να	υποβάλλουν	δικαιολογητικά	ή	άλλα	αποδεικτικά	στοιχεία,	αν	
και	στο	μέτρο	που	η	αναθέτουσα	αρχή	έχει	τη	δυνατότητα	να	λαμβάνει	τα	πιστοποιητικά	ή	τις	συναφείς	
πληροφορίες	απευθείας	μέσω	πρόσβασης	σε	εθνική	βάση	δεδομένων	σε	οποιοδήποτε	κράτος	-	μέλος	της	
Ένωσης,	 η	 οποία	 διατίθεται	 δωρεάν,	 όπως	 εθνικό	 μητρώο	 συμβάσεων,	 εικονικό	 φάκελο	 επιχείρησης,	
ηλεκτρονικό	σύστημα	αποθήκευσης	εγγράφων	ή	σύστημα	προεπιλογής.	Η	δήλωση	για	την	πρόσβαση	σε	
εθνική	βάση	δεδομένων	εμπεριέχεται	στο	Τυποποιημένο	Έντυπο	Υπεύθυνης	Δήλωσης	(ΤΕΥΔ)	του	άρθρου	
79	παρ.	4	ν.	4412/2016		

Οι	 οικονομικοί	 φορείς	 δεν	 υποχρεούνται	 να	 υποβάλουν	 δικαιολογητικά,	 όταν	 η	 αναθέτουσα	 αρχή	 που	
έχει	αναθέσει	τη	σύμβαση	διαθέτει	ήδη	τα	ως	άνω	δικαιολογητικά	και	αυτά	εξακολουθούν	να	ισχύουν27.	

Β.	1.	Για	την	απόδειξη	της	μη	συνδρομής	των	λόγων	αποκλεισμού	της	παραγράφου	2.2.2	οι	προσφέροντες	
οικονομικοί	φορείς	προσκομίζουν	αντίστοιχα	τα	παρακάτω	δικαιολογητικά28:	

																																																													
25	 Πρβ.	άρθρο	80	ν.	4412/2016		
26	 Πρβλ	άρθρο	104	παρ.	1	ν.	4412/2016	
27	 Πρβλ	άρθρο	79	παρ.	6	ν.	4412/2016.	
28	 Σχετικά	 με	 την	 κατάργηση	 της	 υποχρέωσης	 υποβολής	 πρωτοτύπων	 ή	 επικυρωμένων	 αντιγράφων	 εγγράφων	 σε	

διαγωνισμούς	δημοσίων	συμβάσεων	διευκρινίζονται	τα	εξής:	
	 1.	Απλά	αντίγραφα	δημοσίων	εγγράφων:	
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α)	για	την	παράγραφο	2.2.2.1	απόσπασμα	του	σχετικού	μητρώου,	όπως	του	ποινικού	μητρώου	ή,	ελλείψει	
αυτού,	ισοδύναμο	έγγραφο	που	εκδίδεται	από	αρμόδια	δικαστική	ή	διοικητική	αρχή	του	κράτους-μέλους	
ή	 της	 χώρας	 καταγωγής	 ή	 της	 χώρας	 όπου	 είναι	 εγκατεστημένος	 ο	 οικονομικός	 φορέας,	 από	 το	 οποίο	
προκύπτει	ότι	πληρούνται	αυτές	οι	προϋποθέσεις.	Η	υποχρέωση	προσκόμισης	του	ως	άνω	αποσπάσματος	
αφορά	και	στα	μέλη	του	διοικητικού,	διευθυντικού	ή	εποπτικού	οργάνου	του	εν	λόγω	οικονομικού	φορέα	
ή	 στα	 πρόσωπα	 που	 έχουν	 εξουσία	 εκπροσώπησης,	 λήψης	 αποφάσεων	 ή	 ελέγχου	 σε	 αυτό	 κατά	 τα	
ειδικότερα	αναφερόμενα	στην	ως	άνω	παράγραφο	2.2.2.1,	

β)	για	τις	παραγράφους	2.2.2.229	και	2.2.2.4	περίπτωση	β΄	πιστοποιητικό	που	εκδίδεται	από	την	αρμόδια	
αρχή	του	οικείου	κράτους	-	μέλους	ή	χώρας		

Ειδικότερα	για	τους	οικονομικούς	φορείς	που	είναι	εγκατεστημένοι	στην	Ελλάδα,	τα	πιστοποιητικά	ότι	δεν	
τελούν	υπό	πτώχευση,	πτωχευτικό	συμβιβασμό	ή	υπό	αναγκαστική	διαχείριση	ή	ότι	δεν	έχουν	υπαχθεί	σε	
διαδικασία	 εξυγίανσης,	 εκδίδονται	 από	 το	 αρμόδιο	 πρωτοδικείο	 της	 έδρας	 του	 οικονομικού	φορέα.	 Το	
πιστοποιητικό	 	ότι	 το	 νομικό	πρόσωπο	δεν	έχει	 τεθεί	υπό	εκκαθάριση	με	δικαστική	απόφαση	εκδίδεται	
από	το	οικείο	Πρωτοδικείο	της	έδρας	του	οικονομικού	φορέα,	το	δε	πιστοποιητικό	ότι	δεν	έχει	τεθεί	υπό	
εκκαθάριση	με	απόφαση	των	εταίρων	εκδίδεται	από	το	Γ.Ε.Μ.Η.,	σύμφωνα	με	τις	κείμενες	διατάξεις,	ως	
κάθε	φορά	 ισχύουν.	 Τα	φυσικά	πρόσωπα	 (ατομικές	 επιχειρήσεις)	 δεν	προσκομίζουν	πιστοποιητικό	περί	
μη	θέσεως	σε	εκκαθάριση.	Η	μη	αναστολή	των	επιχειρηματικών	δραστηριοτήτων	του	οικονομικού	φορέα,	
για	 τους	 εγκατεστημένους	 στην	 Ελλάδα	 οικονομικούς	 φορείς	 αποδεικνύεται	 μέσω	 της	 ηλεκτρονικής	
πλατφόρμας	της	Ανεξάρτητης	Αρχής	Δημοσίων	Εσόδων30	

Αν	 το	 κράτος-μέλος	 ή	 η	 εν	 λόγω	 χώρα	 δεν	 εκδίδει	 τέτοιου	 είδους	 έγγραφο	 ή	 πιστοποιητικό	 ή	 όπου	 το	
έγγραφο	ή	το	πιστοποιητικό	αυτό	δεν	καλύπτει	όλες	τις	περιπτώσεις	που	αναφέρονται	στις	παραγράφους	
2.2.2.1	και	2.2.2.2	και	στην	περίπτωση	β΄	της	παραγράφου	2.2.2.4,	το	έγγραφο	ή	το	πιστοποιητικό	μπορεί	
να	αντικαθίσταται	από	ένορκη	βεβαίωση	ή,	στα	κράτη	-	μέλη	ή	στις	χώρες	όπου	δεν	προβλέπεται	ένορκη	
βεβαίωση,	 από	 υπεύθυνη	 δήλωση	 του	 ενδιαφερομένου	 ενώπιον	 αρμόδιας	 δικαστικής	 ή	 διοικητικής	

																																																																																																																																																																																																										
	 Γίνονται	 υποχρεωτικά	 αποδεκτά	 ευκρινή	 φωτοαντίγραφα	 των	 πρωτοτύπων	 ή	 των	 ακριβών	 αντιγράφων	 των	 δημοσίων	

εγγράφων,	που	έχουν	εκδοθεί	από	 τις	υπηρεσίες	και	 τους	φορείς	 της	περίπτωσης	α'	 της	παρ.	2	 του	άρθρου	1	 του	νόμου	
4250/2014.	 Σημειωτέον	 ότι	 η	 παραπάνω	 ρύθμιση	 δεν	 καταλαμβάνει	 τα	 συμβολαιογραφικά	 έγγραφα	 (λ.χ.	 πληρεξούσια,	
ένορκες	βεβαιώσεις	κ.ο.κ.),	για	τα	οποία	συνεχίζει	να	υφίσταται	η	υποχρέωση	υποβολής	κεκυρωμένων	αντιγράφων.	

	 2.	Απλά	αντίγραφα	αλλοδαπών	δημοσίων	εγγράφων:	
	 Επίσης,	 γίνονται	 αποδεκτά	 ευκρινή	φωτοαντίγραφα	από	αντίγραφα	 εγγράφων	που	 έχουν	 εκδοθεί	 από	αλλοδαπές	 αρχές,	

υπό	την	προϋπόθεση	ότι	αυτά	είναι	νομίμως	επικυρωμένα	από	την	αρμόδια	αρχή	της	χώρας	αυτής,	και	έχουν	επικυρωθεί	
από	δικηγόρο,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	36	παρ.	2	β)	του	Κώδικα	Δικηγόρων	(Ν4194/2013).	Σημειώνεται	ότι	δεν	
θίγονται	 και	 εξακολουθούν	 να	 ισχύουν,	 οι	 απαιτήσεις	 υποβολής	 δημοσίων	 εγγράφων	 με	 συγκεκριμένη	 επισημείωση	
(APOSTILLE),	οι	οποίες	απορρέουν	από	διεθνείς	συμβάσεις	της	χώρας	(Σύμβαση	της	Χάγης)	ή	άλλες	διακρατικές	συμφωνίες	
(βλ.	και	σημείο	6.2.)		

	 3.	Απλά	αντίγραφα	ιδιωτικών	εγγράφων:		
	 Γίνονται	υποχρεωτικά	αποδεκτά	ευκρινή	φωτοαντίγραφα	από	αντίγραφα	ιδιωτικών	εγγράφων	τα	οποία	έχουν	επικυρωθεί	

από	δικηγόρο,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	36	παρ.	2	β)	του	Κώδικα	Δικηγόρων	(Ν	4194/2013),	καθώς	και	ευκρινή	
φωτοαντίγραφα	από	τα	πρωτότυπα	όσων	ιδιωτικών	εγγράφων	φέρουν	θεώρηση	από	υπηρεσίες	και	φορείς	της	περίπτωσης	
α'	της	παρ.	2	του	άρθρου	1	του	νόμου	4250/2014.		

	 4.	Πρωτότυπα	έγγραφα	και	επικυρωμένα	αντίγραφα		
	 Γίνονται	 υποχρεωτικά	 αποδεκτά	 και	 πρωτότυπα	 ή	 νομίμως	 επικυρωμένα	 αντίγραφα	 των	 δικαιολογητικών	 εγγράφων,	

εφόσον	υποβληθούν	από	τους	διαγωνιζόμενους.			
Όπου	 ζητείται	 η	 προσκόμιση	 υπεύθυνης	 δήλωσης,	 νοείται,	 για	 τους	 μεν	 ημεδαπούς,	 Υπεύθυνη	 Δήλωση	 του	 νόμιμου	
εκπροσώπου	του	νομικού	ή	του	φυσικού	προσώπου	με	ημερομηνία	εντός	των	τελευταίων	τριάντα	ημερολογιακών	ημερών	
προ	 της	 καταληκτικής	 ημέρας	υποβολής	 των	προσφορών	 χωρίς	 να	απαιτείται	 βεβαίωση	 του	 γνησίου	 της	 υπογραφής.	 Για	
τους	 δε	 αλλοδαπούς,	 κείμενο	 ανάλογης	 αποδεικτικής	 αξίας	 το	 οποίο	 θα	 συνοδεύεται	 από	 επίσημη	 μετάφραση	 του	 στα	
Ελληνικά	κατά	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	454	του	Κ.Πολ.Δικ	και	του	Κώδικα	περί	Δικηγόρων.	

29	 Λαμβανομένου	 υπόψη	 του	 σύντομου,	 σε	 πολλές	 περιπτώσεις,	 χρόνου	 ισχύος	 των	 πιστοποιητικών	 φορολογικής	 και	
ασφαλιστικής	 ενημερότητας	 που	 εκδίδονται	 από	 τους	 ημεδαπούς	 φορείς,	 οι	 οικονομικοί	 φορείς	 μεριμνούν	 να	 αποκτούν	
εγκαίρως	 πιστοποιητικά,	 τα	 οποία	 να	 καλύπτουν	 και	 τον	 χρόνο	 υποβολής	 της	 προσφοράς,	 σύμφωνα	 με	 τα	 ειδικότερα	
οριζόμενα	στο	άρθρο	104	του	ν.	4412/2016,	προκειμένου	να	τα	υποβάλουν,	εφόσον	αναδειχθούν	προσωρινοί	ανάδοχοι.	Τα	
εν	λόγω	πιστοποιητικά	υποβάλλονται	μαζί	με	τα	υπόλοιπα	αποδεικτικά	μέσα	του	άρθρου	22	από	τον	προσωρινό	ανάδοχο,	
μέσω	της	λειτουργικότητας	της	«Επικοινωνίας»	του	υποσυστήματος.	

30	 	Με	εκτύπωση	της	καρτέλας	“Στοιχεία	Μητρώου/	Επιχείρησης”,	όπως	αυτά	εμφανίζονται	στο	taxisnet.	
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αρχής,	συμβολαιογράφου	ή	αρμόδιου	επαγγελματικού	ή	εμπορικού	οργανισμού	του	κράτους	-	μέλους	ή	
της	χώρας	καταγωγής	ή	της	χώρας	όπου	είναι	εγκατεστημένος	ο	οικονομικός	φορέας.	

Οι	αρμόδιες	δημόσιες	αρχές	παρέχουν,	όπου	κρίνεται	αναγκαίο,	επίσημη	δήλωση	στην	οποία	αναφέρεται	
ότι	δεν	εκδίδονται	τα	έγγραφα	ή	τα	πιστοποιητικά	της	παρούσας	παραγράφου	ή	ότι	τα	έγγραφα	αυτά	δεν	
καλύπτουν	 όλες	 τις	 περιπτώσεις	 που	 αναφέρονται	 στις	 παραγράφους	 2.2.2.1	 και	 2.2.2.2	 και	 στην	
περίπτωση	β΄	της	παραγράφου	2.2.2.4.	

Για	 τις	 λοιπές	 περιπτώσεις	 της	 παραγράφου	 2.2.2.4	 υπεύθυνη	 δήλωση	 του	 προσφέροντος	 οικονομικού	
φορέα	ότι	δεν	συντρέχουν	στο	πρόσωπό	του	οι	οριζόμενοι	στην	παράγραφο	λόγοι	αποκλεισμού.	

γ)	 Για	 τις	 περιπτώσεις	 του	 άρθρου	 2.2.2.2γ	 της	 παρούσας,	 πιστοποιητικό	 από	 τη	 Διεύθυνση	
Προγραμματισμού	και	Συντονισμού	της	Επιθεώρησης	Εργασιακών	Σχέσεων,	από	το	οποίο	να	προκύπτουν	
οι	πράξεις	επιβολής	προστίμου	που	έχουν	εκδοθεί	σε	βάρος	του	οικονομικού	φορέα	σε	χρονικό	διάστημα	
δύο	(2)	ετών	πριν	από	την	ημερομηνία	λήξης	της	προθεσμίας	υποβολής	προσφοράς.		

δ)	 για	 την	 παράγραφο	 2.2.2.8.	 υπεύθυνη	 δήλωση	 του	 προσφέροντος	 οικονομικού	 φορέα	 ότι	 δεν	 έχει	
εκδοθεί	σε	βάρος	του	απόφαση	αποκλεισμού,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	74	του	ν.	4412/2016.	

B.2.	 Για	 την	 απόδειξη	 της	 απαίτησης	 του	 άρθρου	 2.2.3.	 (απόδειξη	 καταλληλότητας	 για	 την	 άσκηση	
επαγγελματικής	δραστηριότητας)	προσκομίζουν	πιστοποιητικό/βεβαίωση	 του	οικείου	 επαγγελματικού	ή	
εμπορικού	 μητρώου	 του	 κράτους	 εγκατάστασης.	 Οι	 οικονομικοί	 φορείς	 που	 είναι	 εγκατεστημένοι	 σε	
κράτος	 μέλος	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 προσκομίζουν	 πιστοποιητικό/βεβαίωση	 του	 αντίστοιχου	
επαγγελματικού	ή	εμπορικού	μητρώου	του	Παραρτήματος	XI	του	Προσαρτήματος	Α΄	του	ν.	4412/2016,	με	
το	 οποίο	 πιστοποιείται	 αφενός	 η	 εγγραφή	 τους	 σε	 αυτό	 και	 αφετέρου	 το	 ειδικό	 επάγγελμά	 τους.	 Στην	
περίπτωση	που	χώρα	δεν	τηρεί	τέτοιο	μητρώο,	το	έγγραφο	ή	το	πιστοποιητικό	μπορεί	να	αντικαθίσταται	
από	 ένορκη	βεβαίωση	ή,	 στα	 κράτη	 -	 μέλη	ή	 στις	 χώρες	 όπου	δεν	προβλέπεται	 ένορκη	βεβαίωση,	 από	
υπεύθυνη	 δήλωση	 του	 ενδιαφερομένου	 ενώπιον	 αρμόδιας	 δικαστικής	 ή	 διοικητικής	 αρχής,	
συμβολαιογράφου	 ή	 αρμόδιου	 επαγγελματικού	 ή	 εμπορικού	 οργανισμού	 της	 χώρας	 καταγωγής	 ή	 της	
χώρας	όπου	είναι	εγκατεστημένος	ο	οικονομικός	φορέας	ότι	δεν	τηρείται	τέτοιο	μητρώο	και	ότι	ασκεί	τη	
δραστηριότητα	που	απαιτείται	για	την	εκτέλεση	του	αντικειμένου	της	υπό	ανάθεση	σύμβασης.31	

Οι		εγκατεστημένοι	στην	Ελλάδα	οικονομικοί	φορείς	προσκομίζουν	βεβαίωση	εγγραφής	στο	Βιοτεχνικό	ή	
Εμπορικό	ή	Βιομηχανικό	Επιμελητήριο		

Β.3.	 Για	 την	 απόδειξη	 της	 οικονομικής	 και	 χρηματοοικονομικής	 επάρκειας	 της	 παραγράφου	 2.2.4	 οι	
οικονομικοί	 φορείς	 προσκομίζουν	 τους	 γενικούς	 ετήσιους	 κύκλους	 εργασιών	 των	 ετών	 2015,2016	 και	
2017,	 ήτοι	 τους	 Ισολογισμούς	 σύμφωνα	 με	 την	 περί	 εταιρειών	 νομοθεσία	 της	 χώρας	 όπου	 είναι	
εγκατεστημένος,	σε	περίπτωση	που	υποχρεούται	στην	έκδοση	αυτών		ή	Υπεύθυνη	Δήλωση	του	συνολικού	
ύψους	 του	 ετήσιου	 κύκλου	 εργασιών,	 σε	 περίπτωση	που	 δεν	 υποχρεούται	 στην	 έκδοση	 ισολογισμών	ή	
εκκαθαριστικά	σημειώματα	στην	περίπτωση	φυσικών	προσώπων.	

Σε	περίπτωση	νεοσύστατου	νομικού	προσώπου,	το	οποίο	συμμετέχει	ως	μέλος	σε	ένωση	ή	κοινοπραξία,	
είναι	 υποχρεωτική	 η	 κατάθεση	 προσωρινών	 ισολογισμών	 ή	 οποιουδήποτε	 άλλου	 ισοδύναμου	
αποδεικτικού	εγγράφου	για	τη	χρηματοοικονομική	κατάσταση	του	συμμετέχοντος.	Σε	περίπτωση	ένωσης	
ή	κοινοπραξίας	που	υποβάλλουν	κοινή	προσφορά,	τα	ανωτέρω	δικαιολογητικά	προσκομίζονται	για	κάθε	
μέλος	της	ένωσης	ή	κοινοπραξίας.	

Β.4.	 Για	 την	 απόδειξη	 της	 νόμιμης	 σύστασης	 και	 εκπροσώπησης,	 στις	 περιπτώσεις	 που	 ο	 οικονομικός	
φορέας	 είναι	 νομικό	πρόσωπο,	 προσκομίζει	 τα	 κατά	περίπτωση	 νομιμοποιητικά	 έγγραφα	σύστασης	 και	
νόμιμης	εκπροσώπησης	(όπως	καταστατικά,	πιστοποιητικά	μεταβολών,	αντίστοιχα	ΦΕΚ,	συγκρότηση	Δ.Σ.	
σε	σώμα,	σε	περίπτωση	Α.Ε.,	κλπ.,	ανάλογα	με	τη	νομική	μορφή	του	διαγωνιζομένου).	Από	τα	ανωτέρω	
έγγραφα	 πρέπει	 να	 προκύπτουν	 η	 νόμιμη	 σύστασή	 του,	 όλες	 οι	 σχετικές	 τροποποιήσεις	 των	
καταστατικών,	το/τα	πρόσωπο/α	που	δεσμεύει/ουν	νόμιμα	την	εταιρία	κατά	την	ημερομηνία	διενέργειας	
του	 διαγωνισμού	 (νόμιμος	 εκπρόσωπος,	 δικαίωμα	 υπογραφής	 κλπ.),	 τυχόν	 τρίτοι,	 στους	 οποίους	 έχει	

																																																													
31	 Πρβλ.	Παράρτημα	XI	Προσαρτήματος	Α	ν.	4412/2016.		
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χορηγηθεί	εξουσία	εκπροσώπησης,	καθώς	και	η	θητεία	του/των	ή/και	των	μελών	του	οργάνου	διοίκησης/	
νόμιμου	εκπροσώπου.	

Β.5.	Οι	οικονομικοί	φορείς	που	είναι	εγγεγραμμένοι	σε	επίσημους	καταλόγους32	που	προβλέπονται	από	
τις	εκάστοτε	 ισχύουσες	εθνικές	διατάξεις	ή	διαθέτουν	πιστοποίηση	από	οργανισμούς	πιστοποίησης	που	
συμμορφώνονται	 με	 τα	 ευρωπαϊκά	 πρότυπα	πιστοποίησης,	 κατά	 την	 έννοια	 του	Παραρτήματος	 VII	 του	
Προσαρτήματος	Α΄	 του	 ν.	 4412/2016,	μπορούν	 να	προσκομίζουν	στις	αναθέτουσες	αρχές	πιστοποιητικό	
εγγραφής	 εκδιδόμενο	 από	 την	 αρμόδια	 αρχή	 ή	 το	 πιστοποιητικό	 που	 εκδίδεται	 από	 τον	 αρμόδιο	
οργανισμό	πιστοποίησης.		

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

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

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

Β.6.	Οι	ενώσεις	οικονομικών	φορέων	που	υποβάλλουν	κοινή	προσφορά,	υποβάλλουν	τα	παραπάνω,	κατά	
περίπτωση	 δικαιολογητικά,	 για	 κάθε	 οικονομικό	 φορέα	 που	 συμμετέχει	 στην	 ένωση,	 σύμφωνα	 με	 τα	
ειδικότερα	προβλεπόμενα	στο	άρθρο	19	παρ.	2	του	ν.	4412/2016.	

2.3	 Κριτήρια	Ανάθεσης		 

2.3.1	 Κριτήριο	ανάθεσης 
Κριτήριο	ανάθεσης	της	Σύμβασης33	είναι	η	πλέον	συμφέρουσα	από	οικονομική	άποψη	προσφορά	βάσει	
μόνο	τιμής.		

2.4	 Κατάρτιση	-	Περιεχόμενο	Προσφορών 

2.4.1	 Γενικοί	όροι	υποβολής	προσφορών 
Οι	προσφορές	υποβάλλονται	με	βάση	τις	απαιτήσεις	που	ορίζονται	στο	Παράρτημα	I	της	Διακήρυξης	για		
όλες	τις	περιγραφόμενες	υπηρεσίες.	Δεν	επιτρέπονται	εναλλακτικές	προσφορές.	

Η	ένωση	οικονομικών	φορέων	υποβάλλει	κοινή	προσφορά,	η	οποία	υπογράφεται	υποχρεωτικά	είτε	από	
όλους	 τους	 οικονομικούς	 φορείς	 που	 αποτελούν	 την	 ένωση,	 είτε	 από	 εκπρόσωπό	 τους	 νομίμως	
εξουσιοδοτημένο.	 Στην	 προσφορά,	 απαραιτήτως	 πρέπει	 να	 προσδιορίζεται	 η	 έκταση	 και	 το	 είδος	 της	
συμμετοχής	 του	 (συμπεριλαμβανομένης	 της	 κατανομής	αμοιβής	μεταξύ	 τους)	 κάθε	μέλους	 της	 ένωσης,	
καθώς	και	ο	εκπρόσωπος/συντονιστής	αυτής34.	

2.4.2	 Χρόνος	και	Τρόπος	υποβολής	προσφορών	 
Οι	φάκελοι	των	προσφορών	υποβάλλονται	μέσα	στην	προθεσμία	του	άρθρου	1.5,	

	 είτε	(α)	με	αποστολή,	επί	αποδείξει,	προς	την	αναθέτουσα	αρχή,	στη	διεύθυνση	επικοινωνίας	της	
Αναθέτουσας	Αρχής,	ήτοι		Ξενοφώντος	7,	Αθήνα,	Τ.Κ.	105	57	

	 είτε	 (β)	 με	 κατάθεσή	 τους	 στο	πρωτόκολλο	 της	αναθέτουσας	αρχής,	 Ξενοφώντος	 7,	 Αθήνα,	 Τ.Κ.	
105	57	(ημιόροφος,	γραφείο	πρωτοκόλλου).		

Σε	 περίπτωση	 ταχυδρομικής	 αποστολής	 ή	 κατάθεσης	 στο	 πρωτόκολλο,	 οι	 φάκελοι	 προσφοράς	 γίνονται	
δεκτοί	 εφόσον	 έχουν	 πρωτοκολληθεί	 στο	 πρωτόκολλο	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	 που	 διεξάγει	 τον	
																																																													
32	 Πρβλ	άρθρο	83	ν.	4412/2016.		
33	 Πρβλ	 άρθρο	 86	 παρ.	 1	 και	 τυποποιημένο	 έντυπο	 2	 Παραρτήματος	 II	 (Προκήρυξη	 σύμβασης)	 παρ.	 II.2.5	 Εκτελεστικού	

Κανονισμού	(ΕΕ)	2015/1986	της	Επιτροπής	(L	296).	
34	 Άρθρο	96,	παρ.	7	του	ν.	4412/2016	
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διαγωνισμό,	το	αργότερο	μέχρι	την	ημερομηνία	και	ώρα	του	διαγωνισμού,	όπως	ορίζονται	στο	άρθρο	1.5	
της	 παρούσας.	 Η	 αναθέτουσα	 αρχή	 δεν	 φέρει	 ευθύνη	 για	 τυχόν	 ελλείψεις	 του	 περιεχομένου	 των	
προσφορών	 που	 αποστέλλονται	 ταχυδρομικά	 ούτε	 για	 καθυστερήσεις	 στην	 άφιξή	 τους.	 Δεν	 θα	
παραληφθούν	 φάκελοι	 ή	 άλλα	 έγγραφα	 από	 οποιοδήποτε	 ταχυδρομικό	 κατάστημα,	 ακόμα	 κι	 αν	 η	
αναθέτουσα	αρχή	ειδοποιηθεί	εγκαίρως.	

Οι	 προσφορές	 υποβάλλονται	 μέσα	 σε	 σφραγισμένο	 φάκελο	 (κυρίως	 φάκελος),	 στον	 οποίο	 πρέπει	 να	
αναγράφονται	ευκρινώς	τα	ακόλουθα:	

ΠΡΟΣΦΟΡΑ	

του	………		

για	τον	Συνοπτικό	Διαγωνισμό	επιλογής	Αναδόχου		

για	την:	«Παροχή	Υπηρεσιών	Καθαριότητας	χώρων	γραφείων	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε		

οι	οποίοι	βρίσκονται	α)	επί	της	διασταυρώσεως	των	οδών	Φιλελλήνων	αρ.	7	και	Ξενοφώντος	αρ.	6	στην	
Αθήνα	και	β)	επί	της	οδού	Ξενοφώντος	7	στην	Αθήνα»	

με	αναθέτουσα	αρχή	ΕΑΤΑ	Α.Ε.	

και	ημερομηνία	λήξης	προθεσμίας	υποβολής	προσφορών	31/10/2018	

Ο	 κυρίως	 φάκελος	 της	 προσφοράς	 συνοδεύεται	 από	 αίτηση	 υποβολής	 προσφοράς	 στο	 διαγωνισμό,	 η	
οποία	 αναγράφει	 το	 διαγωνισμό	 στον	 οποίο	 αφορά,	 τα	 στοιχεία	 ταυτότητας	 του	 προσφέροντος	
(μεμονωμένου	 ή	 ένωσης),	 δηλαδή	 επωνυμία	 (ή	 ονοματεπώνυμο	 φυσικού	 προσώπου),	 απαραίτητα	
στοιχεία	επικοινωνίας	(ταχυδρομική	διεύθυνση,	αριθμό	τηλεφώνου,	fax,	e-mail).	

Εντός	του	κυρίως	φακέλου	της	προσφοράς	περιλαμβάνονται	τα	ακόλουθα:	

α)	 ξεχωριστός	 σφραγισμένος	 υποφάκελος,	 	 με	 την	 ένδειξη	 «Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής»,	 στον	 οποίο	
περιλαμβάνονται	τα	στοιχεία	που	απαιτούνται	από	το	άρθρο	2.4.3		της	παρούσας.	

(β)	 ξεχωριστός	 σφραγισμένος	 υποφάκελος	 με	 την	 ένδειξη	 «Οικονομική	 Προσφορά	 στον	 οποίο	
περιλαμβάνονται	τα	στοιχεία	που	απαιτούνται	από	το	άρθρο	2.4.4	της	παρούσας.	

Προσφορές	που	περιέρχονται	στην	αναθέτουσα	αρχή	με	οποιοδήποτε	 τρόπο,	πριν	από	 την	ημερομηνία		
υποβολής	 του	 άρθρου	 1.5	 της	 παρούσας,	 δεν	 αποσφραγίζονται,	 αλλά	 παραδίδονται	 στην	 Επιτροπή	
Διαγωνισμού.	

Για	 τυχόν	 προσφορές	 που	 υποβάλλονται	 εκπρόθεσμα,	 η	 Επιτροπή	 Διαγωνισμού	 σημειώνει	 στο	
πρακτικό	της	την	εκπρόθεσμη	υποβολή	(ακριβή	ημερομηνία	και	ώρα	που	περιήλθε	η	προσφορά	στην	
κατοχή	 της	ή	που	παρελήφθη η συστημένη	 επιστολή	από	 την	αναθέτουσα	αρχή	ή	που	 κατατέθηκε	
στο	πρωτόκολλο	της	αναθέτουσα	αρχής)	και	τις	απορρίπτει	ως	μη	κανονικές.	
	
Οι	προσφορές	υπογράφονται	και	μονογράφονται	ανά	φύλλο	για	λογαριασμό	του	οικονομικού	φορέα	:	

α)	από	τον	ίδιο	τον	προσφέροντα	(σε		περίπτωση	φυσικού	προσώπου),			

β)	το	νόμιμο	εκπρόσωπο	του	νομικού	προσώπου	(σε	περίπτωση	νομικού	προσώπου)	και		

γ)	 σε	 περίπτωση	 ένωσης	 οικονομικών	 φορέων	 που	 υποβάλλει	 κοινή	 προσφορά,	 είτε	 από	 όλους	 τους	
οικονομικούς	φορείς	που	αποτελούν	την	ένωση	είτε	από	εκπρόσωπό	τους	νομίμως	εξουσιοδοτημένο.		

Στην	προσφορά	απαραιτήτως	πρέπει	να	προσδιορίζεται	η	έκταση	και	το	είδος	της	συμμετοχής	του	κάθε	
μέλους	 της	 ένωσης	 (συμπεριλαμβανομένης	 της	 κατανομής	 αμοιβής	 μεταξύ	 τους),	 καθώς	 και	 ο	
εκπρόσωπος/συντονιστής	αυτής.	

Από	 τον	 προσφέροντα	 σημαίνονται	 τα	 στοιχεία	 εκείνα	 της	 προσφοράς	 του	 που	 έχουν	 εμπιστευτικό	
χαρακτήρα35,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	21	του	ν.	4412/16	.	Εφόσον	ένας	οικονομικός	φορέας	

																																																													
35	 Πρβλ	άρθρο	15,	παρ.	1.2	της	προαναφερθείσας	υπουργικής	απόφασης	με	αριθμ.	56902/215/2017		
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χαρακτηρίζει	πληροφορίες	ως	εμπιστευτικές,	λόγω	ύπαρξης	τεχνικού	ή	εμπορικού	απορρήτου,	στη	σχετική	
δήλωσή	του,	αναφέρει	ρητά	όλες	τις	σχετικές	διατάξεις	νόμου	ή	διοικητικές	πράξεις	που	επιβάλλουν	την	
εμπιστευτικότητα	της	συγκεκριμένης	πληροφορίας.	

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

 2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
2.4.3.1	 Τα	 στοιχεία	 και	 δικαιολογητικά	 για	 την	 συμμετοχή	 των	 προσφερόντων	 στη	 διαγωνιστική	
διαδικασία	 περιλαμβάνουν	 το	 τυποποιημένο	 έντυπο	 υπεύθυνης	 δήλωσης	 (Τ.Ε.Υ.Δ.),	 όπως	 προβλέπεται	
στην	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 79	 του	 ν.	 4412/2016,	 σύμφωνα	 με	 την	 παράγραφο	 2.2.7	 της	 παρούσας	
διακήρυξης.	Οι	προσφέροντες	συμπληρώνουν	το		σχετικό	πρότυπο	ΤΕΥΔ	το	οποίο	έχει	αναρτηθεί,	και	σε	
επεξεργάσιμη	μορφή	αρχείου	doc,	και	αποτελεί	αναπόσπαστο	τμήμα	της	διακήρυξης	(Παράρτημα	ΙΙ),	

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

(Σημείωση	 :	Οι	συμμετέχοντες	μπορούν	να	συμπληρώσουν	μόνο	την	Ενότητα	a	του	Μέρους	 ΙV	χωρίς	να	
υποχρεούνται	 να	 συμπληρώσουν	 οποιαδήποτε	 άλλη	 ενότητα	 του	 Μέρους	 ΙV.	 Κατά	 τα	 λοιπά	 μέρη		
συμπληρώνουν	το	έντυπο	TEYΔ	κανονικά.)	
	
2.4.3.2	Οι		προσφορές	θα	πρέπει	να	καλύπτουν	όλες	τις	απαιτήσεις	και	τις	προδιαγραφές	που	έχουν	τεθεί	
από	την	αναθέτουσα	αρχή	με	το	κεφάλαιο	“Απαιτήσεις-Τεχνικές	Προδιαγραφές”	του	Παραρτήματος		I		της	
Διακήρυξης	 περιγράφοντας	 ακριβώς	 πώς	 οι	 συγκεκριμένες	 απαιτήσεις	 και	 προδιαγραφές	 πληρούνται.	
Περιλαμβάνει	ιδίως	τα	έγγραφα	και	δικαιολογητικά,	βάσει	των	οποίων	θα	αξιολογηθεί	η	καταλληλότητα	
των	 προσφερόμενων	 υπηρεσιών,	 με	 βάση	 το	 κριτήριο	 ανάθεσης,	 σύμφωνα	 με	 τα	 αναλυτικώς	
αναφερόμενα	στο	ως	άνω	Παράρτημα36			

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

Η	Οικονομική	Προσφορά	συντάσσεται	με	βάση	το	έντυπο	οικονομικής	προσφοράς,	που	περιλαμβάνεται	
στο	 Παράρτημα	 ΙΙΙ	 της	 παρούσας.	 Το	 έντυπο	 πρέπει	 να	 είναι	 συμπληρωμένο	 και	 κατάλληλα	
υπογεγραμμένο.		

Στην	οικονομική	προσφορά	δίνεται	το	προσφερόμενο	ποσό	ολογράφως	και	αριθμητικά	σε	ΕΥΡΩ	(€)	για	τις	
παρεχόμενες	υπηρεσίες.	

Στην	 τιμή	 περιλαμβάνονται	 οι	 υπέρ	 τρίτων	 κρατήσεις,	 ως	 και	 κάθε	 άλλη	 επιβάρυνση,	 σύμφωνα	 με	 την	
κείμενη	νομοθεσία,	μη	συμπεριλαμβανομένου	Φ.Π.Α.,	 για	 την	παροχή	των	υπηρεσιών	στον	τόπο	και	με	
τον	τρόπο	που	προβλέπεται	στα	έγγραφα	της	σύμβασης37.	

Οι	υπέρ	τρίτων	κρατήσεις	υπόκεινται	στο	εκάστοτε	ισχύον	αναλογικό	τέλος	χαρτοσήμου	3.%	και	στην	επ’	
αυτού	εισφορά	υπέρ	ΟΓΑ	0,6.%.	

Οι	προσφερόμενες	τιμές	είναι	σταθερές	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	σύμβασης	και	δεν	αναπροσαρμόζονται.	
Ως	απαράδεκτες	θα	απορρίπτονται	προσφορές	στις	οποίες:	α)	δεν	δίνεται	τιμή	σε	ΕΥΡΩ	ή	που	καθορίζεται		
σχέση	ΕΥΡΩ	προς	ξένο	νόμισμα,	β)	δεν	προκύπτει	με	σαφήνεια	η	προσφερόμενη	τιμή,	με	την	επιφύλαξη	
της	παρ.	4	του	άρθρου	102	του	ν.	4412/2016	και	γ)	η	τιμή	υπερβαίνει	τον	προϋπολογισμό	της	σύμβασης	
που	καθορίζεται	από	την	αναθέτουσα	αρχή38	στο	μέρος	Β	του	Παραρτήματος	Ι	της	παρούσας	διακήρυξης.		

Οι	 συμμετέχουσες	 εταιρείες	παροχής	υπηρεσιών	 καθαρισμού	 επί	 ποινή	αποκλεισμού,	 υποχρεούνται	 να	
αναφέρουν	στην	προσφορά	τους,	εκτός	των	άλλων,	τα	εξής:	

																																																													
36	 Πρβλ	άρθρο	94	παρ.	4	του	ν.	4412/2016	
37	 Βλ	παρ.	5	περ.	α΄	του	άρθρου	95	του	ν.	4412/2016	
38	 Βλ	παρ.	4	του	άρθρου	26	του	ν.	4412/2016	
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α)	Τον	αριθμό	των	εργαζομένων	που	θα	απασχοληθούν	στο	έργο.	

β)	Τις	ημέρες	και	τις	ώρες	εργασίας.	

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

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

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

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

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

Πρέπει	επίσης	να	υπολογίζουν	εύλογο	ποσοστό	διοικητικού	κόστους	παροχής	 των	υπηρεσιών	 τους,	 των	
αναλωσίμων,	 του	 εργολαβικού	 τους	 κέρδους	 και	 των	 νόμιμων	 υπέρ	 Δημοσίου	 και	 τρίτων	 κρατήσεων.	
Επιπροσθέτως,	 υποχρεούνται	 να	 επισυνάπτουν	 στην	 προσφορά	 αντίγραφο	 της	 συλλογικής	 σύμβασης	
εργασίας	στην	οποία	τυχόν	υπάγονται	οι	εργαζόμενoι.	

Προσωρινός	ανάδοχος	αναδεικνύεται	ο	οικονομικός	φορέας	που	έχει	προσφέρει	την	χαμηλότερη	τιμή	στο	
αντίστοιχο	πεδίο	του	εντύπου	της	Οικονομικής	Προσφοράς	του	Παραρτήματος		ΙΙΙ		της	παρούσας.	

2.4.5	 Χρόνος	ισχύος	των	προσφορών39		 
Οι	υποβαλλόμενες	προσφορές	ισχύουν	και	δεσμεύουν	τους	οικονομικούς	φορείς	για	διάστημα	10	μηνών	
από	την	επόμενη	της	διενέργειας	του	διαγωνισμού		

Προσφορά	η	οποία	ορίζει	χρόνο	ισχύος	μικρότερο	από	τον	ανωτέρω	προβλεπόμενο	απορρίπτεται.	

Η	 ισχύς	 της	προσφοράς	μπορεί	 να	παρατείνεται	 εγγράφως,	 εφόσον	 τούτο	 ζητηθεί	από	 την	αναθέτουσα	
αρχή,	πριν	από	τη	λήξη	της.	

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

2.4.6	 Λόγοι	απόρριψης	προσφορών40	
H	 αναθέτουσα	 αρχή	 με	 βάση	 τα	 αποτελέσματα	 του	 ελέγχου	 και	 της	 αξιολόγησης	 των	 προσφορών,	
απορρίπτει,	σε	κάθε	περίπτωση,	προσφορά:	

α)	η	οποία	δεν	υποβάλλεται	εμπρόθεσμα,	με	τον	τρόπο	και	με	το	περιεχόμενο	που	ορίζεται	πιο	πάνω	και	
συγκεκριμένα	 στις	 παραγράφους	 2.4.1	 (Γενικοί	 όροι	 υποβολής	 προσφορών),	 2.4.2.	 (Χρόνος	 και	 τρόπος	
υποβολής	προσφορών),	2.4.3.	(Περιεχόμενο	φακέλων	δικαιολογητικών	συμμετοχής,	τεχνικής	προσφοράς),	
2.4.4.	 (Περιεχόμενο	 φακέλου	 οικονομικής	 προσφοράς,	 τρόπος	 σύνταξης	 και	 υποβολής	 οικονομικών	
προσφορών),	 2.4.5.	 (Χρόνος	 ισχύος	 προσφορών),	 3.1.	 (Αποσφράγιση	 και	 αξιολόγηση	 προσφορών),	 3.2	
(Πρόσκληση	υποβολής	δικαιολογητικών	προσωρινού	αναδόχου)	της	παρούσας,41		

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

																																																													
39	 Πρβλ	άρθρο	97	ν.	4412/2016	
40	 Άρθρο	91	του	ν.	4412/2016	
41	 Πρβλ	άρθρα	92	έως	97,	το	άρθρο	100	καθώς	και	τα	άρθρα	102	έως	104	του	ν.	4412/16	

18PROC003926511 2018-10-31



	

Σελίδα	20	

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

δ)	η	οποία	είναι	εναλλακτική	προσφορά		

ε)	η	οποία	υποβάλλεται	από	έναν	προσφέροντα	που	έχει	υποβάλλει	δύο	ή	περισσότερες	προσφορές.	Ο	
περιορισμός	αυτός	ισχύει,	υπό	τους	όρους	της	παραγράφου	2.2.2.4	περ.γ	της	παρούσας	(	περ.	γ΄	της	παρ.	
4	 του	 άρθρου73	 του	 ν.	 4412/2016)	 και	 στην	 περίπτωση	 ενώσεων	 οικονομικών	 φορέων	 με	 κοινά	 μέλη,	
καθώς	και	στην	περίπτωση	οικονομικών	φορέων	που	συμμετέχουν	είτε	αυτοτελώς	είτε	ως	μέλη	ενώσεων.		

ζ)	η	οποία	είναι	υπό	αίρεση,	

η)	η	οποία	θέτει	όρο	αναπροσαρμογής,		

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

3.1	 Αποσφράγιση	και	αξιολόγηση	προσφορών	 
Η	αποσφράγιση	και	αξιολόγηση	των	προσφορών	θα	γίνει	από	την	Επιτροπή	Διενέργειας	και	Αξιολόγησης,	
που	θα	συστάθηκε	με	την	ως	άνω	απόφαση	του	αρμοδίου	οργάνου,	η	οποία	θα	εισηγηθεί	στο	Διοικητικό	
Συμβούλιο	 της	 Αναθέτουσας	 Αρχής	 τη	 λήψη	 της	 απόφασης	 για	 την	 κατακύρωση	 του	 διαγωνισμού.	 Η	
αξιολόγηση	 των	 προσφορών	 περιλαμβάνει	 τα	 παρακάτω	 αναφερόμενα	 στάδια-	 βήματα.	 Ειδικότερα,	 η	
Επιτροπή	 έχει	 την	 ευθύνη	 της	 παραλαβής,	 αποσφράγισης	 και	 αξιολόγησης	 των	 προσφορών	 	 και	 της	
κατάταξής	τους.	Η	επιλογή	του	Αναδόχου	θα	γίνει	βάσει	της	πλέον	συμφέρουσας	από	οικονομική	άποψη	
προσφοράς	επί	τη	βάσει	της	τιμής.	Η	διαδικασία	αξιολόγησης	των	προσφορών	περιλαμβάνει	τα	ακόλουθα:		
	
Η	αποσφράγιση	των	Φακέλων	Προσφορών	γίνεται	σε	ανοικτή	συνεδρίαση	της	Επιτροπής	Διενέργειας	και	
Αξιολόγησης,	 σε	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 που	 θα	 οριστεί	 από	 την	 Αναθέτουσα	 Αρχή	 και	 η	 οποία	 θα	 έχει	
κοινοποιηθεί	 εγκαίρως	 στους	 υποψήφιους	 αναδόχους	 μέσω	 αποστολής	 ηλεκτρονικού	 μηνύματος	 στη	
διεύθυνση	που	θα	έχουν	δηλώσει	στην	αίτηση	υποβολής	προσφοράς/συμμετοχής	στο	διαγωνισμό	.	
	
Προσφορές	που	έχουν	υποβληθεί	εκπρόθεσμα	δεν	αποσφραγίζονται	αλλά	παραδίδονται	στην	υπηρεσία	
για	επιστροφή.	Στην	ανοικτή	συνεδρίαση	μπορούν	να	παρίστανται	όλοι	όσοι	έχουν	υποβάλει	προσφορά,	
αυτοπροσώπως	 ή	 διά	 του	 νομίμου	 εκπροσώπου	 τους	 ή	 με	 νόμιμα	 εξουσιοδοτημένο	 πρόσωπο.	 Η	
αποσφράγιση	 των	 προσφορών	 γίνεται	 με	 την	 εξής	 διαδικασία:	 η	 Επιτροπή	 αριθμεί,	 μονογράφει	 και	
αποσφραγίζει	 τους	 Φακέλους	 Προσφορών	 (τους	 εξωτερικούς	 σφραγισμένους	 φακέλους),	 ελέγχει	 την	
ύπαρξη	 δύο	 υποφακέλων,	 με	 τις	 ενδείξεις	 «Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής»	 και	 «Οικονομική	 Προσφορά»,	
τους	αριθμεί	με	τον	ίδιο	αριθμό	του	εξωτερικού	Φακέλου	Προσφοράς	και	τους	μονογράφει	εξωτερικώς.	
	
Κατά	 την	 ίδια	 συνεδρίαση,	 η	 Επιτροπή	αποσφραγίζει	 τον	 υποφάκελο	 «Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής»	 των	
διαγωνιζομένων	και	μονογράφει	τα	στοιχεία	που	περιέχονται	σε	αυτόν.	Η	Επιτροπή	ελέγχει	την	πληρότητα	
του	 κάθε	 υποφακέλου	 και	 την	 υποβολή	 ή	 όχι	 όλων	 των	 δικαιολογητικών	 και	 εγγράφων.	 Προσφορές	 οι	
οποίες	δεν	πληρούν	 τους	όρους	 της	παρούσας	σε	επίπεδο	υποφακέλου	«Δικαιολογητικών	Συμμετοχής»,	
απορρίπτονται	και	δεν	εξετάζονται	περαιτέρω.	Στη	συνέχεια	η	Επιτροπή	προχωρά	στην	αποσφράγιση,	τον	
έλεγχο	και	αξιολόγηση	του	υποφακέλου	«Οικονομική	Προσφορά»,	όπου	αποσφραγίζει,	μονογράφει	κατά	
φύλλο	 και	 εξετάζει	 τις	 οικονομικές	 προσφορές	 των	 διαγωνιζομένων	 που	 στο	 προηγούμενο	 στάδιο	
κρίθηκαν	αποδεκτές.	Στη	συνέχεια,	σε	κλειστή	συνεδρίαση,	η	Επιτροπή	προβαίνει	σε	αναλυτικό	έλεγχο	του	
περιεχομένου	 των	 αποσφραγισθέντων	 υποφακέλων	 «Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής»,	 συντάσσοντας	
πρακτικό	 με	 σαφή	 και	 αιτιολογημένη	 πρόταση	 ως	 προς	 τον	 έλεγχο	 πληρότητας	 κατά	 περιεχόμενο	 των	
στοιχείων	του	υποφακέλων	με	αναφορά	στις	αποδεκτές	ή/και	τις	τυχόν	απορριπτέες	προσφορές.	Το	ίδιο	
πράττει	 στην	 ίδια	 συνεδρία	 και	 αναφορικά	 με	 τους	 αποσφραγισθέντες	 υποφακέλους	 «Οικονομικής	
Προσφοράς»,	συντάσσοντας	πρακτικό,	όπου	καταγράφονται	όλες	οι	αποδεκτές	προσφορές	με	σειρά	από	
τη	 χαμηλότερη	 προς	 την	 υψηλότερη,	 με	 το	 οποίο	 εισηγείται	 στην	 Αναθέτουσα	 Αρχή	 την	 ανάθεση	 της	
σύμβασης	στο	μειοδότη.		
	
Η	αναθέτουσα	αρχή	μπορεί	να	καλέσει	τους	οικονομικούς	φορείς	να	συμπληρώσουν	ή	να	διευκρινίσουν	
τα	έγγραφα	ή	δικαιολογητικά	που	έχουν	υποβληθεί,	ή	να	διευκρινίσουν	το	περιεχόμενο	της	οικονομικής	
προσφοράς	τους,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	102	του	ν.	4412/2016.	

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

Αφού	 ολοκληρώσει	 το	 πρακτικό	 της	 η	 Επιτροπή	 Διενέργειας	 και	 Αξιολόγησης,	 το	 υποβάλλει	 στην	
Αναθέτουσα	Αρχή	προκειμένου	αυτή	να	αποστείλει	σχετική	ειδοποίηση	στον	Προσωρινό	Ανάδοχο.		
	

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

3.2	 Πρόσκληση	 υποβολής	 δικαιολογητικών	 προσωρινού	 αναδόχου42	 -	 Δικαιολογητικά	
προσωρινού	αναδόχου 

Μετά	 την	 αξιολόγηση	 των	 προσφορών,	 η	 αναθέτουσα	 αρχή	 αποστέλλει	 σχετική	 πρόσκληση	 στον	
προσφέροντα,	 στον	 οποίο	 πρόκειται	 να	 γίνει	 η	 κατακύρωση	 («προσωρινό	 ανάδοχο»),	 και	 τον	 καλεί	 να	
υποβάλει	 εντός	 προθεσμίας,	 είκοσι	 (20)	 ημερών	 από	 την	 κοινοποίηση	 της	 σχετικής	 	 ειδοποίησης	 σε	
αυτόν,	 τα	 αποδεικτικά	 έγγραφα	 νομιμοποίησης43	 και	 τα	 πρωτότυπα	 ή	 αντίγραφα	 που	 εκδίδονται,	
σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 1	 του	 ν.	 4250/2014	 (Α΄	 74)	 όλων	 των	 δικαιολογητικών	 	 που	
περιγράφονται	 στην	 παράγραφο	 2.2.6.	 της	 παρούσας	 διακήρυξης,	 ως	 αποδεικτικά	 στοιχεία	 για	 τη	 μη	
συνδρομή	 των	 λόγων	αποκλεισμού	 της	παραγράφου	2.2.2	 της	 διακήρυξης,	 καθώς	 και	 για	 την	πλήρωση	
των	 κριτηρίων	 ποιοτικής	 επιλογής	 των	 παραγράφων	 2.2.3	 -	 2.2.4	 	 αυτής.	 Τα	 δικαιολογητικά	
προσκομίζονται	σε	σφραγισμένο	φάκελο,	ο	οποίος	παραδίδεται	στην	Επιτροπή	Διαγωνισμού.	

Αν	μετά	 την	αποσφράγιση	και	 κατά	 τον	έλεγχο	 των	ως	άνω	δικαιολογητικών	διαπιστωθεί	ότι	δεν	έχουν	
προσκομισθεί	ή	υπάρχουν	ελλείψεις	σε	αυτά	που	υποβλήθηκαν,	παρέχεται	προθεσμία	στον	προσωρινό	
ανάδοχο	να	τα	προσκομίσει	ή	να	τα	συμπληρώσει	εντός	πέντε	(5)	ημερών	από	την	κοινοποίηση	σχετικής	
έγγραφης	 ειδοποίησής	 του.	 Η	 αναθέτουσα	 αρχή	 μπορεί	 αιτιολογημένα	 να	 παρατείνει	 την	 ως	 άνω	
προθεσμία	κατ’	ανώτατο	όριο	για	δεκαπέντε	(15)	επιπλέον	ημέρες.		

Όσοι	 υπέβαλαν	 παραδεκτές	 προσφορές	 λαμβάνουν	 γνώση	 των	 παραπάνω	 δικαιολογητικών	 που	
κατατέθηκαν.	

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

i)	 	 κατά	 τον	 έλεγχο	 των	 παραπάνω	δικαιολογητικών	 διαπιστωθεί	 ότι	 τα	 στοιχεία	 που	 δηλώθηκαν	 με	 το	
Τ.Ε.Υ.Δ.,	είναι	ψευδή	ή	ανακριβή,	ή		

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

iii)	από	τα	δικαιολογητικά	που	προσκομίσθηκαν	νομίμως	και	εμπροθέσμως,	δεν	αποδεικνύονται	οι	όροι	
και	 οι	 προϋποθέσεις	 συμμετοχής	 σύμφωνα	 με	 τα	 άρθρα	 2.2.2	 (λόγοι	 αποκλεισμού)	 και	 2.2.3	 -	 2.2.4	
(κριτήρια	ποιοτικής	επιλογής)	της	παρούσας,		

Σε	 περίπτωση	 έγκαιρης	 και	 προσήκουσας	 ενημέρωσης	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	 για	 μεταβολές	 στις	
προϋποθέσεις	 τις	 οποίες	 ο	 προσωρινός	 ανάδοχος	 είχε	 δηλώσει	 με	 το	 Τ.Ε.Υ.Δ.,	 ότι	 πληροί,	 οι	 οποίες	
επήλθαν	ή	για	τις	οποίες	έλαβε	γνώση	μετά	την	δήλωση	και	μέχρι	την	ημέρα	της	έγγραφης	ειδοποίησης	
για	 την	προσκόμιση	 των	δικαιολογητικών	προσωρινού	αναδόχου	 (οψιγενείς	μεταβολές),	 δεν	 καταπίπτει	
υπέρ	της	αναθέτουσας	αρχής	η	εγγύηση	συμμετοχής	του44.		

Αν	 κανένας	 από	 τους	 προσφέροντες	 δεν	 υποβάλλει	 αληθή	 ή	 ακριβή	 δήλωση	ή	 δεν	 προσκομίσει	 ένα	 ή	
περισσότερα	 από	 τα	 απαιτούμενα	 δικαιολογητικά	 ή	 δεν	 αποδείξει	 ότι	 πληροί	 τα	 κριτήρια	 ποιοτικής	
επιλογής	σύμφωνα	με	τις	παραγράφους	2.2.3-2.2.4	της	παρούσας	διακήρυξης,	η	διαδικασία	ματαιώνεται.		

Η	διαδικασία	ελέγχου	των	παραπάνω	δικαιολογητικών	γίνεται	σε	κλειστή	συνεδρίαση	και	ολοκληρώνεται	
με	 τη	 σύνταξη	 πρακτικού	 από	 την	 Επιτροπή	 του	 Διαγωνισμού	 και	 τη	 διαβίβαση	 του	 φακέλου	 στο	
αποφαινόμενο	 όργανο	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	 για	 τη	 λήψη	 απόφασης	 είτε	 για	 την	 κατακύρωση	 της	
σύμβασης	 είτε	 για	 τη	 ματαίωση	 της	 διαδικασίας	 είτε	 για	 την	 κήρυξη	 του	 προσωρινού	 αναδόχου	 ως	
εκπτώτου.		
																																																													
42	 Βλ.	άρθρο	103	του	ν.	4412/2016	
43	 Πρβλ.	άρθρο	103	παρ.	1	του	ν.	4412/2106,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	19	του	ν.	4497/2017.	
44	 Βλ.	άρθρο	104	παρ.	2	και	3	
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Τα	 αποτελέσματα	 του	 ελέγχου	 των	 παραπάνω	 δικαιολογητικών	 και	 της	 εισήγησης	 της	 Επιτροπής	
επικυρώνονται	με	την	απόφαση	κατακύρωσης.	

3.3	 Κατακύρωση	-	σύναψη	σύμβασης	 
Η	αναθέτουσα	αρχή	κοινοποιεί	την	απόφαση	κατακύρωσης,	μαζί	με	αντίγραφο	όλων	των	πρακτικών	της	
διαδικασίας	 ελέγχου	 και	 αξιολόγησης	 των	 προσφορών,	 σε	 κάθε	 προσφέροντα	 που	 έχει	 υποβάλει	
αποδεκτή	προσφορά,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	100	του	ν.	4412/2016,	εκτός	από	τον	προσωρινό	ανάδοχο.			

Η	εν	λόγω	απόφαση	αναφέρει	την	προθεσμία	για	την	αναστολή	της	σύναψης	της	σύμβασης	σύμφωνα	με	
την	επόμενη	παράγραφο	3.4.		

Τα	 έννομα	 αποτελέσματα	 της	 απόφασης	 κατακύρωσης	 και	 ιδίως	 η	 σύναψη	 της	 σύμβασης	 επέρχονται	
εφόσον	 η	 αναθέτουσα	 αρχή	 κοινοποιήσει	 	 την	 απόφαση	 κατακύρωσης	 στον	 προσωρινό	 ανάδοχο	 και	
εφόσον	αυτός	υποβάλει	επικαιροποιημένα	τα	δικαιολογητικά	της	παραγράφου	2.2.6	

Η	 αναθέτουσα	 αρχή	 προσκαλεί	 τον	 ανάδοχο	 να	 προσέλθει	 για	 υπογραφή	 του	 συμφωνητικού	 εντός	
προθεσμίας	είκοσι	(20)	ημερών	από	την	κοινοποίηση	της	σχετικής	ειδικής	πρόσκλησης.	Το	συμφωνητικό	
έχει	 αποδεικτικό	 χαρακτήρα.	 Στην	περίπτωση	που	ο	ανάδοχος	δεν	προσέλθει	 να	υπογράψει	 το	ως	άνω	
συμφωνητικό	 μέσα	 στην	 τεθείσα	 προθεσμία,	 κηρύσσεται	 έκπτωτος,	 και	 η	 κατακύρωση,	 με	 την	 ίδια	
διαδικασία,	 γίνεται	 στον	 προσφέροντα	 που	 υπέβαλε	 την	 	 αμέσως	 επόμενη	 πλέον	 συμφέρουσα	 από	
οικονομική	άποψη	προσφορά.		

	3.4	 Ενστάσεις		

Σε	περίπτωση	 ένστασης	 κατά	πράξης	 της	αναθέτουσας	αρχής,	 η	 προθεσμία	άσκησής	της	είναι	 πέντε	
(5)	ημέρες	από	την	κοινοποίηση	της	προσβαλλόμενης	πράξης	στον	ενδιαφερόμενο	οικονομικό	φορέα.	Η	
ένσταση	κατά	 της	διακήρυξης	υποβάλλεται	σε	προθεσμία	που	εκτείνεται	μέχρι	το	ήμισυ	του	χρονικού	
διαστήματος	 από	 τη	 δημοσίευση	 της	 παρούσας	 διακήρυξης	 στο	 ΚΗΜΔΗΣ	 μέχρι	 την	 καταληκτική	
ημερομηνία	 υποβολής	 των	 προσφορών	 του	 άρθρου	 1.5	 της	 παρούσας.	 Για	 τον	 υπολογισμό	 της	
προθεσμίας	 αυτής	 συνυπολογίζονται	 και	 οι	 ημερομηνίες	 της	 δημοσίευσης	 και	 της	 υποβολής	 των	
προσφορών45.	

Η	 ένσταση	 υποβάλλεται	 ενώπιον	 της	 αναθέτουσας	 αρχής,	 η	 οποία	 αποφασίζει,	 ύστερα	 από	 γνώμη	
της	 Επιτροπής	 Αξιολόγησης	 Ενστάσεων,	 εντός	 προθεσμίας	 δέκα	 (10)	 ημερών	 από	 την	 κοινοποίηση	
της	ένστασης.	Στην	περίπτωση	της	ένστασης	κατά	της	διακήρυξης,	 	η	αναθέτουσα	αρχή	αποφασίζει	
σε	 κάθε	 περίπτωση	πριν	 την	 καταληκτική	 ημερομηνία	 υποβολής	 των	 προσφορών.	Με	 την	 άπρακτη	
πάροδο	 των	 ανωτέρω	 προθεσμιών	 τεκμαίρεται	 η	 απόρριψη	 της	 ένστασης.	 Για	 το	 παραδεκτό	 της	
άσκησης	 ένστασης,	 απαιτείται,	 με	 την	 κατάθεση	 της	 ένστασης,	 η	 καταβολή	 παραβόλου,	 υπέρ	 του	
Δημοσίου,	ποσού	ίσου	με	το	ένα	τοις	εκατό	(1%)	επί	της	εκτιμώμενης	αξίας	της	σύμβασης.	Το	παράβολο	
αυτό	αποτελεί	 δημόσιο	 έσοδο.	 Το	 παράβολο	 επιστρέφεται	 με	 πράξη	 της	 αναθέτουσας	αρχής,	 αν	 η	
ένσταση	γίνει	δεκτή	ή	μερικώς	δεκτή	από	το	αποφασίζον	διοικητικό	όργανο.46 Οι	οικονομικοί	φορείς	
ενημερώνονται	για	την	αποδοχή	ή	την	απόρριψη	της	ένστασης.	

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

																																																													
45	 Πρβλ.	άρθρο	127	παρ.1	δεύτερο	εδάφιο	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	32	του	ν.	4497/2017.	
46	 Πρβλ.	άρθρο	127	παρ.2	του	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	33	του	ν.	4497/2017.	
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4.	 ΟΡΟΙ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	 

4.1	 Εγγυήσεις		 
Εγγύηση	καλής	εκτέλεσης		

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

Το	 περιεχόμενο	 της	 	 εγγύησης	 καλής	 εκτέλεσης,	 προκειμένου	 να	 γίνει	 αποδεκτή	 ,	 πρέπει	 να	 είναι	
σύμφωνο	με	το	υπόδειγμα	που	περιλαμβάνεται	στο	Παράρτημα	ΙV	της	Διακήρυξης	και	τα	οριζόμενα	στο	
άρθρο	72	του	ν.	4412/2016.	

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

Σε	 περίπτωση	 τροποποίησης	 της	 σύμβασης	 κατά	 την	παράγραφο	4.4,	 η	 οποία	 συνεπάγεται	 αύξηση	 της	
συμβατικής	αξίας,	ο	ανάδοχος	είναι	υποχρεωμένος	να	καταθέσει	πριν	την	τροποποίηση,	συμπληρωματική	
εγγύηση	το	ύψος	της	οποίας	ανέρχεται	σε	ποσοστό	5%	επί	του	ποσού	της	αύξησης,	εκτός	ΦΠΑ.		

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

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

4.2		 Συμβατικό	Πλαίσιο	-	Εφαρμοστέα	Νομοθεσία	 
Κατά	 την	 εκτέλεση	 της	 σύμβασης	 εφαρμόζονται	 οι	 διατάξεις	 του	 ν.	 4412/2016,	 οι	 όροι	 της	 παρούσας	
διακήρυξης	και	συμπληρωματικά	ο	Αστικός	Κώδικας.		

4.3	 Όροι	εκτέλεσης	της	σύμβασης 
4.3.1	 Κατά	 την	 εκτέλεση	 της	 σύμβασης	 ο	 ανάδοχος	 τηρεί	 τις	 υποχρεώσεις	 στους	 τομείς	 του	
περιβαλλοντικού,	 κοινωνικοασφαλιστικού	 και	 εργατικού	δικαίου,	που	 έχουν	θεσπισθεί	με	 το	δίκαιο	 της	
Ένωσης,	 το	 εθνικό	 δίκαιο,	 συλλογικές	 συμβάσεις	 ή	 διεθνείς	 διατάξεις	 περιβαλλοντικού,	
κοινωνικοασφαλιστικού	 και	 εργατικού	 δικαίου,	 οι	 οποίες	 απαριθμούνται	 στο	Παράρτημα	 X	 του	
Προσαρτήματος	Α΄	του	ν.	4412/2016.	

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

	Ειδικά	στις	συμβάσεις	παροχής	υπηρεσιών	καθαρισμού	περιλαμβάνονται,	επιπλέον	του	όρου	του	πρώτου	
εδαφίου,	και	τα	στοιχεία	που	αναφέρονται	στις	περιπτώσεις	α΄	έως	στ΄	της	παρ.	1	του	άρθρου	68	του	ν.	
3863/2010	(Α΄	115),	όπως	εκάστοτε	ισχύει,	καθώς	και	ο	ειδικός	όρος	της	παραγράφου	3	του	ίδιου	άρθρου	

4.4	 Τροποποίηση	σύμβασης	κατά	τη	διάρκειά	της	 
Η	σύμβαση	μπορεί	να	τροποποιείται	κατά	τη	διάρκειά	της,	χωρίς	να	απαιτείται	νέα	διαδικασία	σύναψης	
σύμβασης,	 μόνο	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 και	 τις	 προϋποθέσεις	 του	 άρθρου	 132	 του	 ν.	 4412/2016	 και	
κατόπιν	γνωμοδότησης	του	αρμοδίου	οργάνου.		
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4.5	 Δικαίωμα	μονομερούς	λύσης	της	σύμβασης47	 
4.5.1.	Η	αναθέτουσα	αρχή	μπορεί,	με	τις	προϋποθέσεις	που	ορίζουν	οι	κείμενες	διατάξεις,	να	καταγγείλει	
τη	σύμβαση	κατά	τη	διάρκεια	της	εκτέλεσής	της,	εφόσον:	

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

β)	 ο	 ανάδοχος,	 κατά	 το	 χρόνο	 της	 ανάθεσης	 της	 σύμβασης,	 τελούσε	 σε	 μια	 από	 τις	 καταστάσεις	 που	
αναφέρονται	 στην	 παράγραφο	 2.2.2.1	 και,	 ως	 εκ	 τούτου,	 θα	 έπρεπε	 να	 έχει	 αποκλειστεί	 από	 τη	
διαδικασία	σύναψης	της	σύμβασης,	

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

	

	

																																																													
47	 βλ.		Άρθρο	133	του	ν.	4412/2016	Δικαίωμα	μονομερούς	λύσης	της	σύμβασης	
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5.	 ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	 

5.1	 Τρόπος	πληρωμής	 
5.1.1.	Η	πληρωμή	του	αναδόχου	θα	πραγματοποιηθεί	με	τον	πιο	κάτω	τρόπο	:		

Το	100%	της	αξίας	της	μηνιαίας	τμηματικής	παροχής	υπηρεσιών		μετά	την	οριστική	παραλαβή	αυτών.		

Αναλυτικότερα,	 η	 καταβολή	 της	 πληρωμής	 του	 αναδόχου	 συναρτάται	 με	 τη	 χρηματορροή	 της	
Αναθέτουσας	 Αρχής	 και	 θα	 πραγματοποιηθεί	 με	 τμηματικές	 καταβολές	 μηνιαίως	 μετά	 την	 οριστική	
ποιοτική	και	ποσοτική	παραλαβή	του	εκάστοτε	μέρους	των	παρασχεθεισών	υπηρεσιών	από	την	αρμόδια	
Επιτροπή	 Παρακολούθησης	 και	 Παραλαβής,	 η	 οποία	 θα	 ελέγξει	 την	 τήρηση	 των	 απαιτήσεων-τεχνικών	
προδιαγραφών,	που	συνοδεύει	την	παρούσα	Διακήρυξη	και	των	όρων	της	σύμβασης		

Η	 πληρωμή	 του	 συμβατικού	 τιμήματος	 θα	 γίνεται	 με	 την	 προσκόμιση	 των	 νομίμων	 παραστατικών	 και	
δικαιολογητικών	που	προβλέπονται	από	τις	διατάξεις	του	άρθρου	200	παρ.	5	του	ν.	4412/201648,	ήτοι:		

α)	 πρωτόκολλο	 οριστικής	 ποσοτικής	 και	 ποιοτικής	 παραλαβής,	 που	 συντάσσεται	 από	 την	 Επιτροπή	
Παρακολούθησης	και	Παραλαβής,	
β)	τιμολόγιο	του	Αναδόχου,	
γ)	φορολογική	και	ασφαλιστική	ενημερότητα	σε		ισχύ	κατά	την	ημέρα	πληρωμής,	
δ)	καθώς	και	όποιο	άλλο	δικαιολογητικό	τυχόν	ζητηθεί	από	το	Λογιστήριο	της	Αναθέτουσας	Αρχής.	

Τα	προβλεπόμενα	από	τις	φορολογικές	διατάξεις	παραστατικά	θα	εκδίδονται	στο	όνομα	της	Αναθέτουσας	
Αρχής,	μετά	την	εκτέλεση	και	παράδοση	του	έργου,	κατά	τα	οριζόμενα	στο	παρόν	άρθρο.		

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

α)	 Κράτηση	 	 0,06%	 η	 οποία	 υπολογίζεται	 επί	 της	 αξίας	 κάθε	 πληρωμής	 προ	φόρων	 και	 κρατήσεων	 της	
αρχικής,	 καθώς	 και	 κάθε	 συμπληρωματικής	 σύμβασης	 Υπέρ	 της	 Ενιαίας	 Ανεξάρτητης	 Αρχής	 Δημοσίων	
Συμβάσεων	(άρθρο	4	Ν.4013/2011	όπως	ισχύει)	

β)	Κράτηση	ύψους	0,02%	υπέρ	του	Δημοσίου,	η	οποία	υπολογίζεται	επί	της	αξίας,	εκτός	ΦΠΑ,	της	αρχικής,	
καθώς	 και	 κάθε	 συμπληρωματικής	 σύμβασης.	 Το	 ποσό	 αυτό	 παρακρατείται	 σε	 κάθε	 πληρωμή	από	 την	
αναθέτουσα	 αρχή	 στο	 όνομα	 και	 για	 λογαριασμό	 της	 Γενικής	 Διεύθυνσης	 Δημοσίων	 Συμβάσεων	 και	
Προμηθειών	σύμφωνα	με	την	παρ.	6	του	άρθρου	36	του	ν.	4412/201649	

γ)	Κράτηση	0,06%	η	οποία	υπολογίζεται	επί	της	αξίας	κάθε	πληρωμής	προ	φόρων	και	και	κρατήσεων	της	
αρχικής	 καθώς	 και	 κάθε	 συμπληρωματικής	 σύμβασης	 υπέρ	 της	 Αρχής	 Εξέτασης	 Προδικαστικών	
Προσφυγών	(άρθρο	350	παρ.	3	του	ν.	4412/2016)50		

Οι	υπέρ	τρίτων	κρατήσεις	υπόκεινται	στο	εκάστοτε	ισχύον	αναλογικό	τέλος	χαρτοσήμου	3%	και	στην	επ’	
αυτού	εισφορά	υπέρ	ΟΓΑ	0,6.%.	

Με	 κάθε	 πληρωμή	 θα	 γίνεται	 η	 προβλεπόμενη	 από	 την	 κείμενη	 νομοθεσία	 παρακράτηση	 φόρου	
εισοδήματος	αξίας	8%	επί	του	καθαρού	ποσού.	

	

																																																													
48	 Πρβλ.	άρθρο	200	παρ.		5	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	36	του	ν.	4497/2017.		
49	 Ο	χρόνος,	τρόπος	και	η	διαδικασία	κράτησης	των	ως	άνω	χρηματικών	ποσών,	καθώς	και	κάθε	άλλο	αναγκαίο	θέμα	για	την	

εφαρμογή	της	ως	άνω	κράτησης		εξαρτάται	από	την	έκδοση	της	κοινής	απόφασης	του	Υπουργού	Οικονομίας,	Ανάπτυξης	και	
Τουρισμού	και	Οικονομικών	της	παρ.	6	του	άρθρου	36	του	ν.	4412/2016	

50	 Πρβλ	 Υπουργική	 Απόφαση	 1191/14-3-2017	 (Β'	 969)	 “Καθορισμός	 του	 χρόνου,	 τρόπου	 υπολογισμού	 της	 διαδικασίας	
παρακράτησης	και	απόδοσης	της	κράτησης	0,06%	υπέρ	της	Αρχής	Εξέτασης	Προδικαστικών	Προσφυγών	 (Α.Ε.Π.Π.),	 καθώς	
και	των	λοιπών	λεπτομερειών	εφαρμογής	της	παραγράφου	3	του	άρθρου	350	του	ν.	4412/2016	(Α΄	147)”.	
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5.2	 Κήρυξη	οικονομικού	φορέα	εκπτώτου	-	Κυρώσεις	 
5.2.1.	 Ο	 ανάδοχος,	 με	 την	 επιφύλαξη	 της	 συνδρομής	 λόγων	 ανωτέρας	 βίας,	 κηρύσσεται	 υποχρεωτικά	
έκπτωτος51	 από	 τη	 σύμβαση	 και	 από	 κάθε	 δικαίωμα	που	απορρέει	 από	αυτήν,	 εάν	 δεν	 εκπληρώσει	 τις	
συμβατικές	 του	 υποχρεώσεις	 ή	 δεν	 συμμορφωθεί	 με	 τις	 γραπτές	 εντολές	 της	 αναθέτουσας	 αρχής,	 που	
είναι	σύμφωνες	με	την	σύμβαση	ή	τις	κείμενες	διατάξεις	και	εάν	υπερβεί	υπαίτια	τη	συνολική	προθεσμία	
εκτέλεσης	της	σύμβασης,	λαμβανομένων	υπόψη	των	παρατάσεων.	

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

Στον	ανάδοχο	που	κηρύσσεται	έκπτωτος	από	την	σύμβαση,	επιβάλλονται,	μετά	από	κλήση	του	για	παροχή	
εξηγήσεων,	αθροιστικά,	οι	παρακάτω	κυρώσεις:	
α)	ολική	κατάπτωση	της	εγγύησης	καλής	εκτέλεσης	της	σύμβασης,	
	
5.2.2.	 	 Αν	 οι	 υπηρεσίες	 παρασχεθούν	 από	 υπαιτιότητα	 του	 αναδόχου	 μετά	 τη	 λήξη	 της	 διάρκειας	 της	
σύμβασης	 και	 μέχρι	 λήξης	 του	 χρόνου	 της	 παράτασης	 που	 χορηγήθηκε,	 επιβάλλονται	 εις	 βάρος	 του	
ποινικές	ρήτρες,	με	αιτιολογημένη	απόφαση	της	αναθέτουσας	αρχής.	

Οι	ποινικές	ρήτρες	υπολογίζονται	ως	εξής:	

α)	 για	 καθυστέρηση	 που	 περιορίζεται	 σε	 χρονικό	 διάστημα	 που	 δεν	 υπερβαίνει	 το	 50%	 της	
προβλεπόμενης	συνολικής	διάρκειας	της	σύμβασης	ή	σε	περίπτωση	τμηματικών/ενδιαμέσων	προθεσμιών	
της	 αντίστοιχης	 προθεσμίας	 επιβάλλεται	 ποινική	 ρήτρα	 2,5%	 επί	 της	 συμβατικής	 αξίας	 χωρίς	ΦΠΑ	 των	
υπηρεσιών	που	παρασχέθηκαν	εκπρόθεσμα,	

β)	για	καθυστέρηση	που	υπερβαίνει	το	50%	επιβάλλεται	ποινική	ρήτρα	5%	χωρίς	ΦΠΑ	επί	της	συμβατικής	
αξίας	των	υπηρεσιών	που	παρασχέθηκαν	εκπρόθεσμα,	

γ)	οι	ποινικές	ρήτρες	για	υπέρβαση	των	τμηματικών	προθεσμιών	είναι	ανεξάρτητες	από	τις	επιβαλλόμενες	
για	 υπέρβαση	 της	 συνολικής	 διάρκειας	 της	 σύμβασης	 και	 δύνανται	 να	 ανακαλούνται	 με	 αιτιολογημένη	
απόφαση	 της	 αναθέτουσας	 αρχής,	 αν	 οι	 υπηρεσίες	 που	 αφορούν	 στις	 ως	 άνω	 τμηματικές	 προθεσμίες	
παρασχεθούν	 μέσα	 στη	 συνολική	 της	 διάρκεια	 και	 τις	 εγκεκριμένες	 παρατάσεις	 αυτής	 και	 με	 την	
προϋπόθεση	ότι	το	σύνολο	της	σύμβασης	έχει	εκτελεστεί	πλήρως.	

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

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

5.3	 Διοικητικές	προσφυγές	κατά	τη	διαδικασία	εκτέλεσης	των	συμβάσεων52			

	Ο	ανάδοχος	μπορεί	 κατά	 των	αποφάσεων	που	 επιβάλλουν	σε	 βάρος	 του	 κυρώσεις,	 δυνάμει	 των	όρων	
των	άρθρων	5.2	 (Κήρυξη	οικονομικού	φορέα	εκπτώτου	 -	Κυρώσεις),	 να	υποβάλει	προσφυγή	για	λόγους	
νομιμότητας	και	ουσίας	ενώπιον	 της	αναθέτουσας	αρχής,	μέσα	σε	ανατρεπτική	προθεσμία	 τριάντα	 (30)	
ημερών	από	την	ημερομηνία	που	έλαβε	γνώση	της	σχετικής	απόφασης.	Επί	της	προσφυγής,	αποφασίζει	το	
αρμόδιο	 αποφαινόμενο	 όργανο,	 ύστερα	 από	 γνωμοδότηση	 του	 προβλεπόμενου	 στην	 περίπτωση	 δ	 της	
παραγράφου	11	του	άρθρου	221	του	ν.	4412/201653	οργάνου.	

Η	εν	λόγω	απόφαση	δεν	επιδέχεται	προσβολή	με	άλλη	οποιασδήποτε	φύσεως	διοικητική	προσφυγή.	

	

																																																													
51	 Άρθρο	203	του	ν.	4412/2016	
52	 Άρθρο	205	του	ν.	4412/2016	
53	 Πρβλ.	δεύτερο	εδάφιο	του	άρθρου	205	ν.	4412/2016,	όπως	τροποποιήθηκε	με	το	άρθρο	107	περ.	37	του	ν.	4497/2017	
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6.	 ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	 

6.1		 Παρακολούθηση	της	σύμβασης	 
Η	παρακολούθηση	της	εκτέλεσης	της	Σύμβασης	και	η	διοίκηση	αυτής	θα	διενεργηθεί	από	την	Επιτροπή	
Παραλαβής	 που	 συγκροτείται,	 σύμφωνα	 με	 την	 	 παράγραφο	 11	 εδάφιο	 δ’	 του	 άρθρου	 221	 του	 ν.	
4412/2016,	 η	 οποία	 και	 θα	 εισηγείται	 	 στο	 αρμόδιο	 αποφαινόμενο	 όργανο	 για	 όλα	 τα	 ζητήματα	 που	
αφορούν	 στην	 προσήκουσα	 εκτέλεση	 όλων	 των	 όρων	 της	 σύμβασης	 και	 στην	 εκπλήρωση	 των	
υποχρεώσεων	του	αναδόχου,	στη	λήψη	των	επιβεβλημένων	μέτρων	λόγω	μη	τήρησης	των	ως	άνω	όρων	
και	ιδίως	για	ζητήματα	που	αφορούν	σε	τροποποίηση	του	αντικειμένου	και	παράταση	της	διάρκειας	της	
σύμβασης,	υπό	τους	όρους	του	άρθρου	132	του	ν.	4412/2016.		

6.2		 Διάρκεια	σύμβασης54	 
6.2.1.	Η	διάρκεια	της	Σύμβασης	ορίζεται	σε	είκοσι	τέσσερις	μήνες	από	την	ημερομηνία	υπογραφή	της.		

6.2.2.	Η		συνολική	διάρκεια	της	σύμβασης	μπορεί	να	παρατείνεται	μετά	από		αιτιολογημένη	απόφαση	της	
αναθέτουσας	αρχής	μέχρι	το	50%	αυτής	ύστερα	από	σχετικό	αίτημα	του		αναδόχου	που	υποβάλλεται	πριν	
από	 τη	 λήξη	 της	 διάρκειάς	 της,	 σε	 αντικειμενικά	 δικαιολογημένες	 περιπτώσεις	 που	 δεν	 οφείλονται	 σε	
υπαιτιότητα	του	αναδόχου55.	Αν	λήξει	η	συνολική	διάρκεια	της	σύμβασης,	χωρίς	να	υποβληθεί	εγκαίρως	
αίτημα	παράτασης	ή,	αν	 λήξει	 η	παραταθείσα,	 κατά	 τα	ανωτέρω,	διάρκεια,	 χωρίς	 να	υποβληθούν	στην	
αναθέτουσα	 αρχή	 τα	 παραδοτέα	 της	 σύμβασης,	 ο	 ανάδοχος	 κηρύσσεται	 έκπτωτος56	 	 Αν	 οι	 υπηρεσίες	
παρασχεθούν	από	υπαιτιότητα	του	αναδόχου	μετά	τη	λήξη	της	διάρκειας	της	σύμβασης,	και	μέχρι	λήξης	
του	χρόνου	της	παράτασης	που	χορηγήθηκε	επιβάλλονται	εις	βάρος	του	ποινικές	ρήτρες,	σύμφωνα	με	το	
άρθρο	218	του	ν.	4412/2016	και	το	άρθρο	5.2.2	της	παρούσας.	

6.3					Παραλαβή	του	αντικειμένου	της	σύμβασης	 
Η	 παραλαβή	 των	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών	 ή/και	 παραδοτέων	 γίνεται	 από	 επιτροπή	 παραλαβής	 που	
συγκροτείται,	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	11	εδάφιο	δ’	του	άρθρου	22157	του	ν.	4412/2016,	σύμφωνα	με	
τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	219	του	ως	άνω	νόμου		

Κατά	τη	διαδικασία	παραλαβής	διενεργείται	ο	ως	άνω	έλεγχος	μπορεί	δε	να	καλείται	να	παραστεί	και	ο	
ανάδοχος.	

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

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

Το	πρωτόκολλο	οριστικής	παραλαβής	εγκρίνεται	από	το	αρμόδιο	αποφαινόμενο	όργανο	με	απόφασή	του,	
η	οποία	κοινοποιείται	υποχρεωτικά	και	στον	ανάδοχο.	Αν	παρέλθει	χρονικό	διάστημα	μεγαλύτερο	των	30	
																																																													
54	 Άρθρο	217	του	ν.	4412/2016	
55	 Η	ως	άνω	περίπτωση	φαίνεται	να	αφορά	παράταση	χωρίς	αύξηση	του	οικονομικού	αντικειμένου	της	σύμβασης,	άλλως	τυχόν	

παράταση	-τροποποίηση	υπόκειται	στις	προϋποθέσεις	και	τους	όρους	του	άρθρου	132	του	ν.	4412/2016	
56	 Πρβλ.	άρθρο	203	(παρ.1γ	,	2	και	4)	του	ν.	4412/2016	
57	 Πρβλ	και	παρ.	5	του	άρθρου	221	του	ν.	4412/2016	
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ημερών	 από	 την	 ημερομηνία	 υποβολής	 του	 και	 δεν	 ληφθεί	 σχετική	 απόφαση	 για	 την	 έγκριση	 ή	 την	
απόρριψή	του,	θεωρείται	ότι	η	παραλαβή	έχει	συντελεσθεί	αυτοδίκαια.	

Ανεξάρτητα	 από	 την,	 κατά	 τα	 ανωτέρω,	 αυτοδίκαιη	 παραλαβή	 και	 την	 πληρωμή	 του	 αναδόχου,	
πραγματοποιούνται	 οι	 προβλεπόμενοι	 από	 τη	 σύμβαση	 έλεγχοι	 σύμφωνα	 με	 την	 παράγραφο	 6	 του	
άρθρου	 218	 του	 ν.	 4412/2016.	 Η	 εγγυητική	 επιστολή	 καλής	 εκτέλεσης	 δεν	 επιστρέφεται	 πριν	 την	
ολοκλήρωση	όλων	των	προβλεπόμενων	ελέγχων	και	τη	σύνταξη	των	σχετικών	πρωτοκόλλων58.		

6.4		 Απόρριψη	παραδοτέων	–	Αντικατάσταση59	 
Σε	 περίπτωση	 οριστικής	 απόρριψης	 ολόκληρου	 ή	 μέρους	 των	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών	 ή	 /και	
παραδοτέων	 με	 έκπτωση	 επί	 της	 συμβατικής	 αξίας,	 με	 απόφαση	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	 μπορεί	 να	
εγκρίνεται	αντικατάσταση	των	υπηρεσιών	ή/και	παραδοτέων	αυτών	με	άλλα,	που	να	είναι	σύμφωνα	με	
τους	 όρους	 της	 σύμβασης,	 μέσα	 σε	 τακτή	 προθεσμία	 που	 ορίζεται	 από	 την	 απόφαση	 αυτή.	 Αν	 η	
αντικατάσταση	γίνεται	μετά	τη	λήξη	της	συνολικής	διάρκειας	της	σύμβασης,	η	προθεσμία	που	ορίζεται	για	
την	αντικατάσταση	δεν	μπορεί	να	είναι	μεγαλύτερη	του	25%	της	συνολικής	διάρκειας	της	σύμβασης,	ο	δε	
ανάδοχος	υπόκειται	σε	ποινικές	ρήτρες,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	218	του	ν.	4412/2016	και	την	παράγραφο	
5.2.2	της	παρούσας,	λόγω	εκπρόθεσμης	παράδοσης.	

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

	

	

Για	την	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	

	
Ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	

Αλέξης	Γαληνός	

	

																																																													
58	 Για	τις	υπηρεσίες	καθαριότητας	-φύλαξης	πρβλ	άρθρο	68	παρ.	5	εδ.	β΄	του	ν.	3863/2010	
59	 Άρθρο	220	του	ν.	4412/2016	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ι	–	Αναλυτική	Περιγραφή	Φυσικού	και	Οικονομικού	Αντικειμένου	της	Σύμβασης 
ΜΕΡΟΣ	Α	-	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΥΣΙΚΟΥ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
Απαιτήσεις	και	Τεχνικές	Προδιαγραφές		
	
Ειδικότερα,	ο	 	Ανάδοχος	θα	αναλάβει	την	παροχή	υπηρεσιών	καθαριότητας	των	Χώρων,	σύμφωνα	με	το	
ακόλουθο		πρόγραμμα	καθαρισμού:	
	

ΧΩΡΟΙ	ΓΡΑΦΕΙΩΝ	–	ΕΙΣΟΔΟΣ	–	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ			

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 	

• Καθαρισμός	 όλων	 των	 οριζοντίων	 επιφανειών	 (γραφεία,	 βιβλιοθήκες,	 ράφια,	 ντουλάπες,	 ποδιές	

παραθύρων,	κ.λπ.)	με	βρεγμένο	δέρμα	και	ειδικό	απορρυπαντικό	 	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Καθαρισμός	των	τηλεφωνικών	συσκευών	 	

(	Συχνότητα	:	2		φορές	την	εβδομάδα)	

• Άδειασμα	και	πλύσιμο	σταχτοδοχείων	 	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Άδειασμα	καλαθιών	και	τοποθέτηση	σακούλας	 	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Αφαίρεση	 των	 αποτυπωμάτων	 των	 χεριών	 από	 τις	 πόρτες,	 τους	 τοίχους,	 τα	 τζάμια	 και	 τους	

διακόπτες	των	φωτιστικών	 	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Σκούπισμα	με	απορροφητική	μηχανή	των	δαπέδων	και	σφουγγάρισμα	 	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Σκούπισμα	με	ηλεκτρική	σκούπα	των	υφασμάτινων	επίπλων	 	

(	Συχνότητα	:	1	φορά	την	εβδομάδα	(Παρασκευή))	

• Έλεγχος	για	ανοικτά	παράθυρα,	φώτα,	&	κλείδωμα	χώρων	γραφείων	κατά	την	έξοδο.	

(Με	το	πέρας	των	ημερήσιων	εργασιών)	

• Καθαρισμός	του	χώρου-	εισόδου	 	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

Ο	καθαρισμός	γίνεται	εκτός	των	ωρών	λειτουργίας	και	σε	κάθε	περίπτωση	όχι	μεταξύ	των	ωρών	09:00	έως	

17:00		 	

Θα	γίνεται	άμεση	αναφορά	ελλείψεων	υλικών	καθαριότητας	 	

	

	

	

18PROC003926511 2018-10-31



	

Σελίδα	31	

	

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 	

• Πλύσιμο	και	απολύμανση	με	βακτηριοκτόνο	απορρυπαντικό	των	λεκανών,	των	νιπτήρων	και	των	

πλακιδίων	γύρω	από	τους	νιπτήρες	 	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Σκούπισμα	και	σφουγγάρισμα	δαπέδου,	άδειασμα	των	σκουπιδιών	και	τοποθέτηση	σακούλας	στα	

καλάθια	αχρήστων	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Καθαρισμός	καθρεπτών	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Πλύσιμο	των	πλακιδίων	σε	όλο	το	ύψος	

(	Συχνότητα	:	1	φορά	την	εβδομάδα)	

	

ΚΟΥΖΙΝΕΣ	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 	

• Πλύσιμο	των	πιάτων-ποτηριών	και	τακτοποίηση	 	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Σκούπισμα	και	σφουγγάρισμα	του	δαπέδου	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Καθαρισμός	τραπεζιών-πάγκων	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	ΤΖΑΜΙΩΝ		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 	

• Καθαρισμός	εσωτερικής	πλευράς	των	περιμετρικών	τζαμιών	και	εσωτερικών	διαχωριστικών.	 	

(	Συχνότητα	:	2	φορές	το	μήνα)	

• Καθαρισμός	εξωτερικής	πλευράς	των	περιμετρικών	τζαμιών	

(	Συχνότητα	:	2	φορές	το	μήνα)	

• Καθαρισμός	εσωτερικής	και	εξωτερικής	πλευράς	των	τζαμιών	εισόδου	

(	Συχνότητα	:	2	φορές	το	μήνα)	

	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΧΩΡΟΥ	
	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 	

• Καθαρισμός	εξωτερικού	χώρου	(αυλής)	στην	οδό	Ξενοφώντος	7.		
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(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

• Σκούπισμα	και	σφουγγάρισμα	κλιμακοστασίου	

(	Συχνότητα	:	5	φορές	την	εβδομάδα)	

Στο	πλαίσιο	της	εύρυθμης	υλοποίησης	του	Έργου,	το	προσωπικό	καθαριότητας	του	Αναδόχου	θα	πρέπει,	
μετά	το	πέρας	των	εργασιών,	να	ελέγχει	εάν	τα	παράθυρα	και	οι	ηλεκτρικές	συσκευές	π.χ.	air	condition-
κλιματιστικές	συσκευές,	φώτα	κ.λπ.,	είναι	κλειστά	και	κατόπιν	να	κλειδώνει.		
	
Διάρκεια	σύμβασης	
Η	συμβατική	διάρκεια	ορίζεται	σε	είκοσι	τέσσερις		(24)	μήνες	από	την	υπογραφή	της	Σύμβασης.	
	
Τόπος	υλοποίησης/	παροχής	των	υπηρεσιών			
Χώροι	 γραφείων	 της	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.,	 οι	 οποίοι	 βρίσκονται	 α)	 στον	 δεύτερο	 όροφο	 του	 κτιρίου	 επί	 της	
διασταυρώσεως	των	οδών	Φιλελλήνων	αρ.	7	και	Ξενοφώντος	αρ.	6	στην	Αθήνα,	στον	2ο	Όροφο	και	β)	επί	
της	οδού	Ξενοφώντος	7	στην	Αθήνα,	ο	οποίος	αποτελείται	από	το	Ισόγειο	και	τον	1ο	Όροφο		
	
Παραδοτέα-Διαδικασία	Παραλαβής/Παρακολούθησης		
H	 παραλαβή	 της	 μηνιαίας	 τμηματικής	 παροχής	 υπηρεσιών	 γίνεται	 από	 επιτροπή	 παραλαβής	 που	
συγκροτείται	σύμφωνα	με	την	παρ.	11	εδ.	β	του	άρθρου	221	του	Ν.4412/16.		

Η	 επιτροπή	 παραλαβής,	 μετά	 τους	 προβλεπόμενους	 ελέγχους	 συντάσσει	 πρωτόκολλο	 παραλαβής	
σύμφωνα	με	την	παρ.3	του	άρθρου	208	του	ν.	4412/16.	

Το	πρωτόκολλο	οριστικής	παραλαβής	εγκρίνεται	από	το	αρμόδιο	αποφαινόμενο	όργανο	με	απόφασή	του,	
η	 οποία	 κοινοποιείται	 υποχρεωτικά	 και	 στον	 ανάδοχο.	 Αν	 παρέλθει	 χρονικό	 διάστημα	 μεγαλύτερο	 των	
τριάντα	 (30)	 ημερών	από	 την	 τελική	ημερομηνία	 των	 εν	 λόγω	παρεχόμενων	υπηρεσιών	 και	 δεν	 ληφθεί	
σχετική	 απόφαση	 για	 την	 έγκριση	 ή	 την	 απόρριψή	 της,	 θεωρείται	 ότι	 η	 παραλαβή	 έχει	 συντελεσθεί	
αυτοδίκαια.	

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

	
ΜΕΡΟΣ	Β	-	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
Χρηματοδότηση		
Η	παρούσα	σύμβαση	χρηματοδοτείται	από	ίδιους	πόρους	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.		
Εκτιμώμενη	αξία	σύμβασης	σε	ευρώ,	χωρίς	ΦΠΑ	:	κατ’	ανώτατο	50.000,00€	(	ΦΠΑ	:	12.000,00€).	
	

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα	τρίτων-επιβαρύνσεις		

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

α)	 Κράτηση	 0,06%	 η	 οποία	 υπολογίζεται	 επί	 της	 αξίας	 κάθε	 πληρωμής	 προ	 φόρων	 και	 κρατήσεων	 της	
αρχικής,	 καθώς	 και	 κάθε	 συμπληρωματικής	 σύμβασης	 Υπέρ	 της	 Ενιαίας	 Ανεξάρτητης	 Αρχής	 Δημοσίων	
Συμβάσεων	επιβάλλεται	(άρθρο	4	Ν.4013/2011	όπως	ισχύει)	

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

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

δ)	Οι	υπέρ	τρίτων	κρατήσεις	υπόκεινται	στο	εκάστοτε	ισχύον	αναλογικό	τέλος	χαρτοσήμου		3	%	και	στην	
επ’	αυτού	εισφορά	υπέρ	ΟΓΑ		0,6	%.	

Με	 κάθε	 πληρωμή	 θα	 γίνεται	 η	 προβλεπόμενη	 από	 την	 κείμενη	 νομοθεσία	 παρακράτηση	 φόρου	
εισοδήματος	αξίας	8%	επί	του	καθαρού	ποσού.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΙI	–	ΤΕΥΔ	Τυποποιημένο	έντυπο	υπεύθυνης	δήλωσης	

[άρθρου	79	παρ.	4	ν.	4412/2016	(Α	147)]	

για	διαδικασίες	σύναψης	δημόσιας	σύμβασης	κάτω	των	ορίων	των	οδηγιών	

Μέρος	Ι:	Πληροφορίες	σχετικά	με	την	αναθέτουσα	αρχή/αναθέτοντα	φορέαiκαι	τη	διαδικασία	
ανάθεσης	

Παροχή	πληροφοριών	δημοσίευσης	σε	εθνικό	επίπεδο,	με	 τις	οποίες	 είναι	δυνατή	η	αδιαμφισβήτητη	
ταυτοποίηση	της	διαδικασίας	σύναψης	δημόσιας	σύμβασης:	

Α:	Ονομασία,	διεύθυνση	και	στοιχεία	επικοινωνίας	της	αναθέτουσας	αρχής	 (αα)/	αναθέτοντα	
φορέα	(αφ)	
-	 Ονομασία:	 Εταιρεία	 Ανάπτυξης	 και	 Τουριστικής	 Προβολής	 Αθηνών	 Α.Ε.	 –	 Αναπτυξιακή	 Α.Ε.	
Ο.Τ.Α.	(Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.)	
-	Κωδικός	Αναθέτουσας	Αρχής	/	Αναθέτοντα	Φορέα	ΚΗΜΔΗΣ	:	50384	
-	Ταχυδρομική	διεύθυνση	/	Πόλη	/	Ταχ.	Κωδικός:	Ξενοφώντος	7,	Αθήνα,	Τ.Κ.	10557	
-	Αρμόδιος	για	πληροφορίες:	κα	Μπαρέ	Χριστίνα	
-	Τηλέφωνο:+30	210	3253123	
-	Ηλ.	ταχυδρομείο:info@developathens.gr	
-	Διεύθυνση	στο	Διαδίκτυο:	http://www.developathens.gr	

Β:	Πληροφορίες	σχετικά	με	τη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	
-	Τίτλος	ή	σύντομη	περιγραφή	της	δημόσιας	σύμβασης:	Παροχή	Υπηρεσιών	Καθαριότητας	χώρων	
γραφείων	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε	οι	οποίοι	βρίσκονται	α)	επί	της	διασταυρώσεως	των	οδών	Φιλελλήνων	
αρ.	7	και	Ξενοφώντος	αρ.	6	στην	Αθήνα	και	β)	επί	 της	οδού	Ξενοφώντος	7	στην	Αθήνα»	 	 -	CPV:	
90919200-4	
-	Κωδικός	στο	ΚΗΜΔΗΣ:	[..........................]	
-	Η	σύμβαση	αναφέρεται	στην	παροχή	υπηρεσιών	καθαριότητας	χώρων	γραφείων	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.		
-	Αριθμός	αναφοράς	που	αποδίδεται	στον	φάκελο	από	την	αναθέτουσα	αρχή:		
Aρ.	Γεν.	Πρωτ.	4041/ΕΥΥΑΠ	3916/17.10.2018	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	

	

ΟΛΕΣ	ΟΙ	 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	 ΣΕ	 ΚΑΘΕ	 ΕΝΟΤΗΤΑ	 ΤΟΥ	 ΤΕΥΔ	ΘΑ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	 ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ	ΑΠΟ	
ΤΟΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	ΦΟΡΕΑ	
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Μέρος	II:	Πληροφορίες	σχετικά	με	τον	οικονομικό	φορέα	

Α:	Πληροφορίες	σχετικά	με	τον	οικονομικό	φορέα	

Στοιχεία	αναγνώρισης:	 Απάντηση:	

Πλήρης	Επωνυμία:	 [	]	
Αριθμός	φορολογικού	μητρώου	(ΑΦΜ):	
Εάν	δεν	υπάρχει	ΑΦΜ	στη	χώρα	εγκατάστασης	
του	 οικονομικού	 φορέα,	 αναφέρετε	 άλλον	
εθνικό	 αριθμό	 ταυτοποίησης,	 εφόσον	
απαιτείται	και	υπάρχει		

[	]	

Ταχυδρομική	διεύθυνση:	 [……]	
Αρμόδιος	ή	αρμόδιοιii	:	
Τηλέφωνο:	
Ηλ.	ταχυδρομείο:	
Διεύθυνση	 στο	 Διαδίκτυο	 (διεύθυνση	
δικτυακού	τόπου)	(εάν	υπάρχει):	

[……]	
[……]	
[……]	
[……]	

Γενικές	πληροφορίες:	 Απάντηση:	
Ο	οικονομικός	φορέας	είναι	πολύ	μικρή,	μικρή	
ή	μεσαία	επιχείρησηiii;	

	

Κατά	 περίπτωση,	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 είναι	
εγγεγραμμένος	σε	επίσημο	κατάλογο/Μητρώο	
εγκεκριμένων	οικονομικών	φορέων	ή	διαθέτει	
ισοδύναμο	 πιστοποιητικό	 (π.χ.	 βάσει	 εθνικού	
συστήματος	(προ)επιλογής);	

[]	Ναι	[]	Όχι	[]	Άνευ	αντικειμένου	

Εάν	ναι:	
Απαντήστε	 στα	 υπόλοιπα	 τμήματα	 της	
παρούσας	ενότητας,	στην	ενότητα	Β	και,	όπου	
απαιτείται,	 στην	 ενότητα	 Γ	 του	 παρόντος	
μέρους,	 συμπληρώστε	 το	 μέρος	 V	 κατά	
περίπτωση,	 και	 σε	 κάθε	 περίπτωση	
συμπληρώστε	και	υπογράψτε	το	μέρος	VI.		
α)	 Αναφέρετε	 την	 ονομασία	 του	 καταλόγου	 ή	
του	 πιστοποιητικού	 και	 τον	 σχετικό	 αριθμό	
εγγραφής	ή	πιστοποίησης,	κατά	περίπτωση:	
β)	 Εάν	 το	 πιστοποιητικό	 εγγραφής	 ή	 η	
πιστοποίηση	 διατίθεται	 ηλεκτρονικά,	
αναφέρετε:	
γ)	 Αναφέρετε	 τα	 δικαιολογητικά	 στα	 οποία	
βασίζεται	 η	 εγγραφή	 ή	 η	 πιστοποίηση	 και,	
κατά	 περίπτωση,	 την	 κατάταξη	 στον	 επίσημο	
κατάλογοiv:	
δ)	Η	εγγραφή	ή	η	πιστοποίηση	καλύπτει	όλα	τα	
απαιτούμενα	κριτήρια	επιλογής;	
Εάν	όχι:	
Επιπροσθέτως,	 συμπληρώστε	 τις	
πληροφορίες	 που	 λείπουν	 στο	 μέρος	 IV,	
ενότητες	 Α,	 Β,Γ,	 ή	 Δ	 κατά	 περίπτωσηΜΟΝΟ	
εφόσον	 αυτό	 απαιτείται	 στη	 σχετική	
διακήρυξη	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης:	
ε)	Ο	οικονομικός	φορέας	θα	 είναι	 σε	θέση	 να	
προσκομίσει	 βεβαίωση	 πληρωμής	 εισφορών	
κοινωνικής	 ασφάλισης	 και	 φόρων	 ή	 να	

	
	
	
	
	
	
	
α)	[……]	
	
	
β)	 (διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):[……][……][……][……]	
γ)	[……]	
	
	
	
δ)	[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
	
	
	
	
	
ε)	[]	Ναι	[]	Όχι	
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παράσχει	 πληροφορίες	 που	 θα	 δίνουν	 τη	
δυνατότητα	 στην	 αναθέτουσα	 αρχή	 ή	 στον	
αναθέτοντα	 φορέα	 να	 τη	 λάβει	 απευθείας	
μέσω	 πρόσβασης	 σε	 εθνική	 βάση	 δεδομένων	
σε	οποιοδήποτε	κράτος	μέλος	αυτή	διατίθεται	
δωρεάν;	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:		

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

Τρόπος	συμμετοχής:	 Απάντηση:	

Ο	 οικονομικός	 φορέας	 συμμετέχει	 στη	
διαδικασία	σύναψης	δημόσιας	σύμβασης	από	
κοινού	με	άλλουςv;	

[]	Ναι	[]	Όχι	

Εάν	ναι,	μεριμνήστε	για	την	υποβολή	χωριστού	εντύπου	ΤΕΥΔ	από	τους	άλλους	εμπλεκόμενους	
οικονομικούς	φορείς.	
Εάν	ναι:	
α)	Αναφέρετε	τον	ρόλο	του	οικονομικού	φορέα	
στην	 ένωση	 ή	 κοινοπραξία	 (επικεφαλής,	
υπεύθυνος	για	συγκεκριμένα	καθήκοντα	…):	
β)	 Προσδιορίστε	 τους	 άλλους	 οικονομικούς	
φορείς	 που	 συμμετέχουν	 από	 κοινού	 στη	
διαδικασία	σύναψης	δημόσιας	σύμβασης:	
γ)	 Κατά	 περίπτωση,	 επωνυμία	 της	
συμμετέχουσας	ένωσης	ή	κοινοπραξίας.	

	
α)	[……]	
	
	
	
β)	[……]	
	
	
γ)	[……]	

Τμήματα	 Απάντηση:	
Κατά	περίπτωση,	αναφορά	του	τμήματοςή	των	
τμημάτων	για	 τα	οποία	ο	οικονομικός	φορέας	
επιθυμεί	να	υποβάλει	προσφορά.	

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

Κατά	 περίπτωση,	 αναφέρετε	 το	 όνομα	 και	 τη	 διεύθυνση	 του	 προσώπου	 ή	 των	 προσώπων	 που	 είναι	
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα	 να	 εκπροσωπούν	 τον	 οικονομικό	 φορέα	 για	 τους	 σκοπούς	 της	 παρούσας	
διαδικασίας	ανάθεσης	δημόσιας	σύμβασης:	

Εκπροσώπηση,	εάν	υπάρχει:	 Απάντηση:	
Ονοματεπώνυμο	
συνοδευόμενο	 από	 την	 ημερομηνία	 και	 τον	
τόπο	γέννησης	εφόσον	απαιτείται:	

[……]	
[……]	

Θέση/Ενεργών	υπό	την	ιδιότητα:	 [……]	
Ταχυδρομική	διεύθυνση:	 [……]	
Τηλέφωνο:	 [……]	
Ηλ.	ταχυδρομείο:	 [……]	
Εάν	 χρειάζεται,	 δώστε	 λεπτομερή	 στοιχεία	
σχετικά	με	 την	εκπροσώπηση	 (τις	μορφές	 της,	
την	έκταση,	τον	σκοπό	…):	

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

Στήριξη:	 Απάντηση:	

Ο	 οικονομικός	 φορέας	 στηρίζεται	 στις	
ικανότητες	 άλλων	 οικονομικών	 φορέων	
προκειμένου	 να	 ανταποκριθεί	 στα	 κριτήρια	
επιλογής	 που	 καθορίζονται	 στο	 μέρος	 IV	 και	
στα	 (τυχόν)	 κριτήρια	 και	 κανόνες	 που	
καθορίζονται	στο	μέρος	V	κατωτέρω;		

[]Ναι	[]Όχι	

Εάν	ναι,	επισυνάψτε	χωριστό	έντυπο	ΤΕΥΔ	με	τις	πληροφορίες	που	απαιτούνται	σύμφωνα	με	τις	ενότητες	
Α	 και	 Β	 του	παρόντος	 μέρους	 και	 σύμφωνα	με	 το	 μέρος	 ΙΙΙ,	 για	 κάθε	 ένα	από	 τους	 σχετικούς	φορείς,	
δεόντως	συμπληρωμένο	και	υπογεγραμμένο	από	τους	νομίμους	εκπροσώπους	αυτών.		

Επισημαίνεται	 ότι	 θα	πρέπει	 να	περιλαμβάνονται	 επίσης	 το	 τεχνικό	προσωπικό	ή	οι	 τεχνικές	υπηρεσίες,	
είτε	 ανήκουν	 απευθείας	 στην	 επιχείρηση	 του	 οικονομικού	 φορέα	 είτε	 όχι,	 ιδίως	 οι	 υπεύθυνοι	 για	 τον	
έλεγχο	 της	 ποιότητας	 και,	 όταν	 πρόκειται	 για	 δημόσιες	 συμβάσεις	 έργων,	 το	 τεχνικό	 προσωπικό	 ή	 οι	
τεχνικές	υπηρεσίες	που	θα	έχει	στη	διάθεσή	του	ο	οικονομικός	φορέας	για	την	εκτέλεση	της	σύμβασης.		

Εφόσον	είναι	σχετικές	για	την	ειδική	ικανότητα	ή	ικανότητες	στις	οποίες	στηρίζεται	ο	οικονομικός	φορέας,	
παρακαλείσθε	να	συμπεριλάβετε	τις	πληροφορίες	που	απαιτούνται	σύμφωνα	με	τα	μέρη	IV	και	V	για	κάθε	
ένα	από	τους	οικονομικούς	φορείς.	
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Δ:	Πληροφορίες	σχετικά	με	υπεργολάβους	στην	ικανότητα	των	οποίων	δεν	στηρίζεται	ο	οικονομικός	
φορέας	

(Η	παρούσα	ενότητα	συμπληρώνεται	μόνον	εφόσον	οι	σχετικές	πληροφορίες	απαιτούνται	ρητώς	από	
την	αναθέτουσα	αρχή	ή	τον	αναθέτοντα	φορέα)		

Υπεργολαβική	ανάθεση	:	 Απάντηση:	
Ο	οικονομικός	φορέας	προτίθεται	να	αναθέσει	
οποιοδήποτε	 μέρος	 της	 σύμβασης	 σε	 τρίτους	
υπό	μορφή	υπεργολαβίας;	

[]Ναι	[]Όχι	
	
Εάν	 ναι	 παραθέστε	 κατάλογο	 των	
προτεινόμενων	 υπεργολάβων	 και	 το	 ποσοστό	
της	σύμβασης	που	θα	αναλάβουν:		
[…]	

Εάν	η	αναθέτουσα	αρχή	ή	ο	αναθέτων	φορέας	ζητούν	ρητώς	αυτές	τις	πληροφορίες	(κατ'	εφαρμογή	του	
άρθρου	131	παρ.	5	ή	εφόσον	ο	προσφέρων	/	υποψήφιος	οικονομικός	φορέαςπροτίθεται	να	αναθέσει	
σε	 τρίτους	 υπό	 μορφή	 υπεργολαβίας	 τμήμα	 της	 σύμβασης	 που	 υπερβαίνει	 το	 ποσοστό	 του	 30%	 της	
συνολικής	αξίας	της	σύμβασης	σύμφωνα	με	το	άρθρο	131	παρ.	6	και	7,	επιπλέον	των	πληροφοριών	που	
προβλέπονται	στην	παρούσα	ενότητα,	παρακαλείσθε	να	παράσχετε	τις	πληροφορίες	που	απαιτούνται	
σύμφωνα	 με	 τις	 ενότητες	 Α	 και	 Β	 του	 παρόντος	 μέρους	 και	 σύμφωνα	 με	 το	 μέρος	 ΙΙΙ	 για	 κάθε	
υπεργολάβο	(ή	κατηγορία	υπεργολάβων).		
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Μέρος	III:	Λόγοι	αποκλεισμού	

Α:	Λόγοι	αποκλεισμού	που	σχετίζονται	με	ποινικές	καταδίκεςvii	

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

- συμμετοχή	σε	εγκληματική	οργάνωσηviii·	

- δωροδοκίαix,x·	

- απάτηxi·	

- τρομοκρατικά	εγκλήματα	ή	εγκλήματα	συνδεόμενα	με	τρομοκρατικές	δραστηριότητεςxii·	

- νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	ή	χρηματοδότηση	της	τρομοκρατίαςxiii·	
- παιδική	εργασία	και	άλλες	μορφές	εμπορίας	ανθρώπωνxiv.	

Λόγοι	που	σχετίζονται	με	ποινικές	καταδίκες:	 Απάντηση:	

Υπάρχει	 αμετάκλητη	 καταδικαστική	 απόφαση	
εις	 βάρος	 του	 οικονομικού	 φορέα	 ή	
οποιουδήποτε	 προσώπουxv	 το	 οποίο	 είναι	
μέλος	 του	 διοικητικού,	 διευθυντικού	 ή	
εποπτικού	 του	 οργάνου	 ή	 έχει	 εξουσία	
εκπροσώπησης,	 λήψης	αποφάσεων	ή	 ελέγχου	
σε	 αυτό	 για	 έναν	 από	 τους	 λόγους	 που	
παρατίθενται	 ανωτέρω	 (σημεία	 1-6),	 ή	
καταδικαστική	 απόφαση	 η	 οποία	 έχει	 εκδοθεί	
πριν	 από	 πέντε	 έτη	 κατά	 το	 μέγιστο	 ή	 στην	
οποία	 έχει	 οριστεί	 απευθείας	 περίοδος	
αποκλεισμού	που	εξακολουθεί	να	ισχύει;		

[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	 αναφέρετε:	 (διαδικτυακή	
διεύθυνση,	αρχή	ή	φορέας	έκδοσης,	επακριβή	
στοιχεία	αναφοράς	των	εγγράφων):	
[……][……][……][……]xvi	

Εάν	ναι,	αναφέρετεxvii:	
α)	 Ημερομηνία	 της	 καταδικαστικής	 απόφασης	
προσδιορίζοντας	 ποιο	 από	 τα	 σημεία	 1	 έως	 6	
αφορά	 και	 τον	 λόγο	 ή	 τους	 λόγους	 της	
καταδίκης,	
β)	Προσδιορίστε	ποιος	έχει	καταδικαστεί	[	]·	
γ)	 Εάν	 ορίζεται	 απευθείας	 στην	
καταδικαστική	απόφαση:	

	
α)	Ημερομηνία:[	],		
σημείο-(-α):	[	],		
λόγος(-οι):[	]	
	
β)	[……]	
γ)	Διάρκεια	της	περιόδου	αποκλεισμού	[……]	
και	σχετικό(-ά)	σημείο(-α)	[	]	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	 αναφέρετε:	 (διαδικτυακή	
διεύθυνση,	αρχή	ή	φορέας	έκδοσης,	επακριβή	
στοιχεία	αναφοράς	των	εγγράφων):	
[……][……][……][……]xviii	

Σε	 περίπτωση	 καταδικαστικής	 απόφασης,	 ο	
οικονομικός	φορέας	έχει	λάβει	μέτρα	που	να	
	
	
	
	

[]	Ναι	[]	Όχι		
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	αποδεικνύουν	 την	 αξιοπιστία	 του	 παρά	 την	
ύπαρξη	 σχετικού	 λόγου	 αποκλεισμού	
(«αυτοκάθαρση»)xix;	
Εάν	ναι,	περιγράψτε	τα	μέτρα	που	λήφθηκανxx:	 [……]	
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Β:	Λόγοι	που	σχετίζονται	με	την	καταβολή	φόρων	ή	εισφορών	κοινωνικής	ασφάλισης		

Πληρωμή	 φόρων	 ή	 εισφορών	 κοινωνικής	
ασφάλισης:	

Απάντηση:	

1)	Ο	οικονομικός	φορέας	έχει	εκπληρώσει	όλες	
τις	 υποχρεώσεις	 του	 όσον	 αφορά	 την	
πληρωμή	 φόρων	 ή	 εισφορών	 κοινωνικής	
ασφάλισηςxxi,	στην	Ελλάδα	και	στη	χώρα	στην	
οποία	είναι	τυχόν	εγκατεστημένος	;	

[]	Ναι	[]	Όχι		

	
	
Εάν	όχι	αναφέρετε:		
α)	 Χώρα	 ή	 κράτος	 μέλος	 για	 το	 οποίο	
πρόκειται:	
β)	Ποιο	είναι	το	σχετικό	ποσό;	
γ)Πως	 διαπιστώθηκε	 η	 αθέτηση	 των	
υποχρεώσεων;	
1)	Μέσω	δικαστικής	ή	διοικητικής	απόφασης;	
-	 Η	 εν	 λόγω	 απόφαση	 είναι	 τελεσίδικη	 και	
δεσμευτική;	
-	 Αναφέρατε	 την	 ημερομηνία	 καταδίκης	 ή	
έκδοσης	απόφασης	
-	 Σε	 περίπτωση	 καταδικαστικής	 απόφασης,	
εφόσον	 ορίζεται	 απευθείας	 σε	 αυτήν,	 τη	
διάρκεια	της	περιόδου	αποκλεισμού:	
2)	Με	άλλα	μέσα;	Διευκρινήστε:	
δ)	Ο	οικονομικός	φορέας	έχει	εκπληρώσει	τις	
υποχρεώσεις	του	είτε	καταβάλλοντας	τους	
φόρους	ή	τις	εισφορές	κοινωνικής	ασφάλισης	
που	οφείλει	συμπεριλαμβανόμενωνκατά	
περίπτωση,	των	δεδουλευμένων	τόκων	ή	των	
προστίμων,	είτε	υπαγόμενος	σε	δεσμευτικό	
διακανονισμό	για	την	καταβολή	τους	;xxii	

ΦΟΡΟΙ	
	

ΕΙΣΦΟΡΕΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	

	
α)[……]·	
	
β)[……]	
	
	
γ.1)	[]	Ναι	[]	Όχι		
-[]	Ναι	[]	Όχι		
	
-[……]·	
	
-[……]·	
	
	
γ.2)[……]·	
δ)	[]	Ναι	[]	Όχι		
Εάν	ναι,	να	
αναφερθούν	
λεπτομερείς	
πληροφορίες	
[……]	

	
α)[……]·	
	
β)[……]	
	
	
γ.1)	[]	Ναι	[]	Όχι		
-[]	Ναι	[]	Όχι		
	
-[……]·	
	
-[……]·	
	
	
γ.2)[……]·	
δ)	[]	Ναι	[]	Όχι		
Εάν	ναι,	να	
αναφερθούν	
λεπτομερείς	
πληροφορίες	
[……]	

	

Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 όσον	 αφορά	 την	
καταβολή	 των	 φόρων	 ή	 εισφορών	 κοινωνικής	
ασφάλισης	 διατίθεται	 ηλεκτρονικά,	
αναφέρετε:	

(διαδικτυακή	διεύθυνση,	αρχή	ή	φορέας	
έκδοσης,	επακριβή	στοιχεία	αναφοράς	των	
εγγράφων):	xxiii	
[……][……][……]	
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Γ:	Λόγοι	που	σχετίζονται	με	αφερεγγυότητα,	σύγκρουση	συμφερόντων	ή	επαγγελματικό	
παράπτωμα	

Πληροφορίες	 σχετικά	 με	 πιθανή	
αφερεγγυότητα,	 σύγκρουση	 συμφερόντων	 ή	
επαγγελματικό	παράπτωμα	

Απάντηση:	

Ο	 οικονομικός	 φορέας	 έχει,	 εν	 γνώσει	 του,	
αθετήσει	 τις	 υποχρεώσεις	 του	 στους	 τομείς	
του	 περιβαλλοντικού,	 κοινωνικού	 και	
εργατικού	δικαίουxxiv;	

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

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

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

Έχει	 διαπράξει	 ο	 οικονομικός	φορέας	σοβαρό	
επαγγελματικό	παράπτωμαxxvii;	
Εάν	 ναι,	 να	 αναφερθούν	 λεπτομερείς	
πληροφορίες:	

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

Έχει	 συνάψει	 ο	 οικονομικός	 φορέας	
συμφωνίες	με	άλλους	οικονομικούς	φορείς	με	
σκοπό	τη	στρέβλωση	του	ανταγωνισμού;	
Εάν	 ναι,	 να	 αναφερθούν	 λεπτομερείς	
πληροφορίες:	

[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
[…...........]	

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

Γνωρίζει	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 την	 ύπαρξη	
τυχόν	σύγκρουσης	συμφερόντωνxxviii,	λόγω	της	
συμμετοχής	 του	στη	διαδικασία	ανάθεσης	 της	
σύμβασης;	
Εάν	 ναι,	 να	 αναφερθούν	 λεπτομερείς	
πληροφορίες:	

[]	Ναι	[]	Όχι	
	
	
	
[.........…]	

Έχει	 παράσχει	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 ή	
επιχείρηση	συνδεδεμένη	με	αυτόν	συμβουλές	
στην	 αναθέτουσα	 αρχή	 ή	 στον	 αναθέτοντα	
φορέα	ή	έχει	με	άλλο	 τρόπο	αναμειχθεί	στην	
προετοιμασία	 της	 διαδικασίας	 σύναψης	 της	
σύμβασηςxxix;	
Εάν	 ναι,	 να	 αναφερθούν	 λεπτομερείς	
πληροφορίες:	

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

Έχει	επιδείξει	ο	οικονομικός	φορέας	σοβαρή	ή	
επαναλαμβανόμενη	 πλημμέλειαxxx	 κατά	 την	
εκτέλεση	 ουσιώδους	 απαίτησης	 στο	 πλαίσιο	
προηγούμενης	 δημόσιας	 σύμβασης,	
προηγούμενης	 σύμβασης	 με	 αναθέτοντα	
φορέα	 ή	 προηγούμενης	 σύμβασης	
παραχώρησης	 που	 είχε	 ως	 αποτέλεσμα	 την	
πρόωρη	 καταγγελία	 της	 προηγούμενης	
σύμβασης,	 αποζημιώσεις	 ή	 άλλες	 παρόμοιες	
κυρώσεις;		
Εάν	 ναι,	 να	 αναφερθούν	 λεπτομερείς	
πληροφορίες:	

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

Μπορεί	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 να	
επιβεβαιώσει	ότι:	
α)	 δεν	 έχει	 κριθεί	 ένοχος	 σοβαρών	 ψευδών	
δηλώσεων	κατά	την	παροχή	των	πληροφοριών	
που	 απαιτούνται	 για	 την	 εξακρίβωση	 της	
απουσίας	 των	 λόγων	 αποκλεισμού	 ή	 την	
πλήρωση	των	κριτηρίων	επιλογής,	
β)	δεν	έχει	αποκρύψει	τις	πληροφορίες	αυτές,	
γ)	 είναισε	 θέση	 να	 υποβάλλει	 χωρίς	

[]	Ναι	[]	Όχι	
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καθυστέρηση	 τα	 δικαιολογητικά	 που	
απαιτούνται	 από	 την	 αναθέτουσα	
αρχή/αναθέτοντα	φορέα,	
δ)	 δεν	 έχει	 επιχειρήσει	 να	 επηρεάσει	 με	
αθέμιτο	 τρόπο	 τη	 διαδικασία	 λήψης	
αποφάσεων	 της	 αναθέτουσας	 αρχής	 ή	 του	
αναθέτοντα	 φορέα,	 να	 αποκτήσει	
εμπιστευτικές	 πληροφορίες	 που	 ενδέχεται	 να	
του	 αποφέρουν	 αθέμιτο	 πλεονέκτημα	 στη	
διαδικασία	 ανάθεσης	 ή	 να	 παράσχει	 εξ	
αμελείας	 παραπλανητικές	 πληροφορίες	 που	
ενδέχεται	 να	 επηρεάσουν	 ουσιωδώς	 τις	
αποφάσεις	που	αφορούν	τον	αποκλεισμό,	 την	
επιλογή	ή	την	ανάθεση;		
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Μέρος	IV:	Κριτήρια	επιλογής	

Όσον	 αφορά	 τα	 κριτήρια	 επιλογής	 (ενότητα	 ή	 ενότητες	 Α	 έως	 Δ	 του	 παρόντος	 μέρους),	 ο	 οικονομικός	
φορέας	δηλώνει	ότι:		

α:	Γενική	ένδειξη	για	όλα	τα	κριτήρια	επιλογής	

Ο	οικονομικός	φορέας	πρέπει	να	συμπληρώσει	αυτό	το	πεδίο	μόνο	στην	περίπτωση	που	η	αναθέτουσα	αρχή	
ή	ο	αναθέτων	φορέας	έχει	δηλώσει	στη	σχετική	διακήρυξη	ή	στην	πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	
που	αναφέρονται	στην	διακήρυξη,	ότι	ο	οικονομικός	φορέας	μπορεί	να	συμπληρώσει	μόνο	την	Ενότητα	a	του	
Μέρους	ΙV	χωρίς	να	υποχρεούται	να	συμπληρώσει	οποιαδήποτε	άλλη	ενότητα	του	Μέρους	ΙV:	

Εκπλήρωση	όλων	των	απαιτούμενων	κριτηρίων	επιλογής	 Απάντηση	
Πληροί	όλα	τα	απαιτούμενα	κριτήρια	επιλογής;	 []	Ναι	[]	Όχι	

	

Α:	Καταλληλότητα	

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

Καταλληλότητα	 Απάντηση	
1)	 Ο	 οικονομικός	 φορέας	 είναι	
εγγεγραμμένος	 στα	 σχετικά	
επαγγελματικά	 ή	 εμπορικά	 μητρώα	 που	
τηρούνται	στην	Ελλάδα	ή	στο	κράτος	μέλος	
εγκατάστασήςxxxi;	του:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

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

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

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

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

Οικονομική	 και	 χρηματοοικονομική	
επάρκεια	

Απάντηση:	

1α)	 Ο	 («γενικός»)	 ετήσιος	 κύκλος	
εργασιών	 του	οικονομικού	φορέα	για	 τον	
αριθμό	 οικονομικών	 ετών	 που	
απαιτούνται	στη	σχετική	διακήρυξη	ή	στην	
πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	:	
και/ή,	
1β)	Ο	μέσος	ετήσιος	κύκλος	εργασιών	του	
οικονομικού	φορέα	για	 τον	αριθμό	 ετών	
που	 απαιτούνται	 στη	 σχετική	 διακήρυξη	
ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	 στα	 έγγραφα	 της	
σύμβασης	είναι	ο	εξής	xxxii:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:[……][…]νόμισμα	
έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:[……][…]νόμισμα	
έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:[……][…]νόμισμα	
	
	
	
(αριθμός	ετών,	μέσος	κύκλος	εργασιών):	
[……],[……][…]νόμισμα	
	
	
	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):		
[……][……][……]	

2α)	 Ο	 ετήσιος	 («ειδικός»)	 κύκλος	
εργασιών	 του	 οικονομικού	 φορέα	 στον	
επιχειρηματικό	 τομέα	 που	 καλύπτεται	
από	 τη	 σύμβαση	 και	 προσδιορίζεται	 στη	
σχετική	 διακήρυξηή	 στην	 πρόσκληση	 ή	
στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	 για	 τον	
αριθμό	 οικονομικών	 ετών	 που	
απαιτούνται	είναι	ο	εξής:	
και/ή,	
2β)	Ο	μέσος	ετήσιος	κύκλος	εργασιών	του	
οικονομικού	 φορέα	 στον	 τομέα	 και	 για	
τον	 αριθμό	 ετών	 που	 απαιτούνται	 στη	
σχετική	 διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	
στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	 είναι	 ο	
εξήςxxxiii:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:	[……][…]	νόμισμα	
έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:	[……][…]	νόμισμα	
έτος:	[……]	κύκλος	εργασιών:	[……][…]	νόμισμα	
	
	
	
	
	
(αριθμός	ετών,	μέσος	κύκλος	εργασιών):	
[……],[……][…]	νόμισμα	
	
	
	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):		
[……][……][……]	

3)	 Σε	 περίπτωση	 που	 οι	 πληροφορίες	
σχετικά	 με	 τον	 κύκλο	 εργασιών	 (γενικό	 ή	
ειδικό)	δεν	είναι	διαθέσιμες	για	ολόκληρη	
την	απαιτούμενη	περίοδο,	αναφέρετε	 την	
ημερομηνία	 που	 ιδρύθηκε	 ή	 άρχισε	 τις	
δραστηριότητές	 του	 ο	 οικονομικός	
φορέας:	

[…................................…]	

4)Όσον	 αφορά	 τις	 χρηματοοικονομικές	
αναλογίεςxxxiv	 που	 ορίζονται	 στη	 σχετική	
διακήρυξη	 ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	 στα	
έγγραφα	 της	 σύμβασης,	 ο	 οικονομικός	
φορέας	 δηλώνει	 ότι	 οι	 πραγματικές	 τιμές	
των	 απαιτούμενων	 αναλογιών	 έχουν	 ως	
εξής:	

(προσδιορισμός	 της	 απαιτούμενης	 αναλογίας-
αναλογία	 μεταξύ	 x	 και	 yxxxv	 -και	 η	 αντίστοιχη	
αξία)	
	
	
	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
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Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):		
[……][……][……]	

5)	 Το	 ασφαλισμένο	 ποσό	 στην	
ασφαλιστική	 κάλυψη	 επαγγελματικών	
κινδύνων	του	οικονομικού	φορέα	είναι	το	
εξής:	
Εάν	 οι	 εν	 λόγω	 πληροφορίες	 διατίθενται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

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

6)	 Όσον	 αφορά	 τις	 λοιπές	 οικονομικές	 ή	
χρηματοοικονομικές	 απαιτήσεις,	 οι	
οποίες	(ενδέχεται	να)	έχουν	προσδιοριστεί	
στη	σχετική	διακήρυξη	ή	στην	πρόσκληση	
ή	 στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης,	 ο	
οικονομικός	φορέας	δηλώνει	ότι:	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 που	 ενδέχεται	
να	 έχει	 προσδιοριστεί	 στη	 σχετική	
προκήρυξη	 ή	 στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	
διατίθεται	ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

[……..........]	
	
	
	
	
	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):		
[……][……][……]	
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Γ:	Τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	

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

Τεχνική	και	επαγγελματική	ικανότητα	 Απάντηση:	

1α)	 Μόνο	 για	 τις	 δημόσιες	 συμβάσεις	
έργων:	
Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 περιόδου	
αναφοράςxxxvi,	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 έχει	
εκτελέσει	 τα	 ακόλουθα	 έργα	 του	 είδους	
που	έχει	προσδιοριστεί:	
	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 όσον	 αφορά	
την	 καλήεκτέλεση	 και	 ολοκλήρωση	 των	
σημαντικότερων	 εργασιών	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

Αριθμός	 ετών	 (η	 περίοδος	 αυτή	
προσδιορίζεται	στη	σχετική	διακήρυξη	ή	στην	
πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	που	
αναφέρονται	στην	διακήρυξη):	
[…]	
Έργα:	[……]	
(διαδικτυακή	 διεύθυνση,	 αρχή	 ή	 φορέας	
έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	
εγγράφων):	
[……][……][……]	

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

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

	 	 	 	
	

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

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

[……]	

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

[……]	

4)	 Ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 μπορεί	 να	
εφαρμόσει	 τα	 ακόλουθα	 συστήματα	
διαχείρισης	 της	 αλυσίδας	 εφοδιασμού	

[....……]	
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και	 ανίχνευσης	 κατά	 την	 εκτέλεση	 της	
σύμβασης:	

5)	Για	σύνθετα	προϊόντα	ή	υπηρεσίες	που	
θα	 παρασχεθούν	 ή,	 κατ’	 εξαίρεση,	 για	
προϊόντα	 ή	 υπηρεσίες	 που	 πρέπει	 να	
ανταποκρίνονται	 σε	 κάποιον	 ιδιαίτερο	
σκοπό:	

Ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 επιτρέπει	 τη	
διενέργεια	 ελέγχωνxl	 όσον	 αφορά	 το	
παραγωγικό	 δυναμικό	 ή	 τις	 τεχνικές	
ικανότητες	 του	 οικονομικού	 φορέα	 και,	
εφόσον	 κρίνεται	 αναγκαίο,	 όσον	 αφορά	
τα	μέσα	 μελέτης	 και	 έρευνας	 που	 αυτός	
διαθέτει	 καθώς	 και	 τα	 μέτρα	 που	
λαμβάνει	για	τον	έλεγχο	της	ποιότητας;	

	
	
	
	
[]	Ναι	[]	Όχι	

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

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

7)	 Ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 μπορεί	 να	
εφαρμόζει	 τα	 ακόλουθα	 μέτρα	
περιβαλλοντικής	 διαχείρισης	 κατά	 την	
εκτέλεση	της	σύμβασης:	

[……]	

8)	 Το	 μέσο	 ετήσιο	 εργατοϋπαλληλικό	
δυναμικό	 του	 οικονομικού	 φορέα	 και	 ο	
αριθμός	 των	 διευθυντικών	 στελεχών	 του	
κατά	τα	τελευταία	τρία	έτη	ήταν	τα	εξής:		

Έτος,	 μέσο	 ετήσιο	 εργατοϋπαλληλικό	
προσωπικό:		
[........],	[.........]		
[........],	[.........]		
[........],	[.........]		
Έτος,	αριθμός	διευθυντικών	στελεχών:	
[........],	[.........]		
[........],	[.........]		
[........],	[.........]		

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

[……]	

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

[....……]	

11)	 Για	δημόσιες	συμβάσεις	προμηθειών	
:	
Ο	 οικονομικός	 φορέας	 θα	 παράσχει	 τα	
απαιτούμενα	 δείγματα,	 περιγραφές	 ή	
φωτογραφίες	 των	 προϊόντων	 που	 θα	
προμηθεύσει,	 τα	οποία	δεν	χρειάζεται	να	
συνοδεύονται	 από	 πιστοποιητικά	

	
[]	Ναι	[]	Όχι	
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γνησιότητας·	
Κατά	 περίπτωση,	 ο	 οικονομικός	 φορέας	
δηλώνει	περαιτέρω	ότι	θα	προσκομίσει	τα	
απαιτούμενα	πιστοποιητικά	γνησιότητας.	
Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

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

12)	Για	δημόσιες	συμβάσεις	προμηθειών:	
Μπορεί	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 να	
προσκομίσει	 τα	 απαιτούμενα	
πιστοποιητικά	 που	 έχουν	 εκδοθεί	 από	
επίσημα	 ινστιτούτα	 ελέγχου	ποιότητας	 ή	
υπηρεσίες	 αναγνωρισμένων	 ικανοτήτων,	
με	 τα	 οποία	 βεβαιώνεται	 η	
καταλληλότητα	 των	 προϊόντων,	
επαληθευόμενη	 με	 παραπομπές	 στις	
τεχνικές	προδιαγραφές	ή	σε	πρότυπα,	και	
τα	οποία	ορίζονται	στη	σχετική	διακήρυξη	
ή	 στην	 πρόσκληση	 ή	 στα	 έγγραφα	 της	
σύμβασης	 που	 αναφέρονται	 στη	
διακήρυξη;	

Εάν	 όχι,	 εξηγήστε	 τους	 λόγους	 και	
αναφέρετε	 ποια	 άλλα	 αποδεικτικά	 μέσα	
μπορούν	να	προσκομιστούν:	

Εάν	 η	 σχετική	 τεκμηρίωση	 διατίθεται	
ηλεκτρονικά,	αναφέρετε:	

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

	

	

18PROC003926511 2018-10-31



	

Σελίδα	52	

Δ:	Συστήματα	διασφάλισης	ποιότητας	και	πρότυπα	περιβαλλοντικής	διαχείρισης	

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

Συστήματα	 διασφάλισης	 ποιότητας	 και	
πρότυπα	περιβαλλοντικής	διαχείρισης	

Απάντηση:	

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

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

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

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

Ο	κάτωθι	υπογεγραμμένος,	δηλώνω	επισήμως	ότι	τα	στοιχεία	που	έχω	αναφέρει	σύμφωνα	με	τα	μέρη	Ι	–	
IV	ανωτέρω	 είναι	 ακριβή	 και	 ορθά	 και	 ότι	 έχω	πλήρη	 επίγνωση	 των	συνεπειών	σε	περίπτωση	σοβαρών	
ψευδών	δηλώσεων.	

Ο	 κάτωθι	 υπογεγραμμένος,	 δηλώνω	 επισήμως	 ότι	 είμαισε	 θέση,	 κατόπιν	 αιτήματος	 και	 χωρίς	
καθυστέρηση,	 να	 προσκομίσω	 τα	 πιστοποιητικά	 και	 τις	 λοιπές	 μορφές	 αποδεικτικών	 εγγράφων	 που	
αναφέρονταιxlii,	εκτός	εάν	:	

α)	 η	 αναθέτουσα	 αρχή	 ή	 ο	 αναθέτων	 φορέας	 έχει	 τη	 δυνατότητα	 να	 λάβει	 τα	 σχετικά	 δικαιολογητικά	
απευθείας	 με	 πρόσβαση	 σε	 εθνική	 βάση	 δεδομένων	 σε	 οποιοδήποτε	 κράτος	 μέλος	 αυτή	 διατίθεται	
δωρεάνxliii.	

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

Ο	 κάτωθι	 υπογεγραμμένος	 δίδω	 επισήμως	 τη	 συγκατάθεσή	 μου	 στην	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 προκειμένου	 να	
αποκτήσει	πρόσβαση	σε	δικαιολογητικά	των	πληροφοριών	τις	οποίες	έχω	υποβάλλει	στα	μέρη	II	&	III		του	
παρόντος	Τυποποιημένου	Εντύπου	Υπεύθυνης	Δήλωσης	για	τους	σκοπούς	της	υπ	αριθ.	πρωτ.	4041/ΕΥΥΑΠ	
3916/17.10.2018	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	διακήρυξης	συνοπτικού	διαγωνισμού	για	την	επιλογή	Αναδόχου	για	το	έργο:	
«Παροχή	 Υπηρεσιών	 Καθαριότητας	 χώρων	 γραφείων	 της	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε	 	 οι	 οποίοι	 βρίσκονται	 α)	 επί	 της	
διασταυρώσεως	 των	 οδών	 Φιλελλήνων	 αρ.	 7	 και	 Ξενοφώντος	 αρ.	 6	 στην	 Αθήνα	 και	 β)	 επί	 της	 οδού	
Ξενοφώντος	7	στην	Αθήνα»		(ΑΔΑΜ:	...................)	

	

Ημερομηνία,		

	

Τόπος	

	

Υπογραφή(-ές):		
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i	 Σε	 περίπτωση	που	η	αναθέτουσα	αρχή	 /αναθέτων	φορέας	 είναι	 περισσότερες	 (οι)	 της	 (του)	 μίας	 (ενός)	 θα	αναφέρεται	 το	
σύνολο	αυτών	
ii	 Επαναλάβετε	τα	στοιχεία	των	αρμοδίων,	όνομα	και	επώνυμο,	όσες	φορές	χρειάζεται.	
iii	 Βλέπε	σύσταση	της	Επιτροπής,	της	6ης	Μαΐου	2003,	σχετικά	με	τον	ορισμό	των	πολύ	μικρών,	των	μικρών	και	των	μεσαίων	
επιχειρήσεων	(ΕΕ	L	124	της	20.5.2003,	σ.	36).	Οι	πληροφορίες	αυτές	απαιτούνται	μόνο	για	στατιστικούς	σκοπούς.		
Πολύ	 μικρή	 επιχείρηση:	 επιχείρηση	 η	 οποία	 απασχολεί	 λιγότερους	 από	 10	 εργαζομένους	 και	 της	 οποίας	 ο	 ετήσιος	 κύκλος	
εργασιών	και/ή	το	σύνολο	του	ετήσιου	ισολογισμού	δεν	υπερβαίνει	τα	2	εκατομμύρια	ευρώ.	

Μικρή	επιχείρηση:	επιχείρηση	η	οποία	απασχολεί	λιγότερους	από	50	εργαζομένους	και	της	οποίας	ο	ετήσιος	κύκλος	εργασιών	
και/ή	το	σύνολο	του	ετήσιου	ισολογισμού	δεν	υπερβαίνει	τα	10	εκατομμύρια	ευρώ.	

Μεσαίες	επιχειρήσεις:	επιχειρήσεις	που	δεν	είναι	ούτε	πολύ	μικρές	ούτε	μικρές	και	οι	οποίες	απασχολούν	λιγότερους	από	250	
εργαζομένους	και	των	οποίων	ο	ετήσιος	κύκλος	εργασιών	δεν	υπερβαίνει	τα	50	εκατομμύρια	ευρώκαι/ή	το	σύνολο	του	ετήσιου	
ισολογισμού	δεν	υπερβαίνει	τα	43	εκατομμύρια	ευρώ.	
iv	 Τα	δικαιολογητικά	και	η	κατάταξη,	εάν	υπάρχουν,	αναφέρονται	στην	πιστοποίηση.	
v	 Ειδικότερα	ως	μέλος	ένωσης	ή	κοινοπραξίας	ή	άλλου	παρόμοιου	καθεστώτος.	
vi	 	Επισημαίνεται	ότι	σύμφωνα	με	το	δεύτερο	εδάφιο	του	άρθρου	78	“Όσον	αφορά	τα	κριτήρια	που	σχετίζονται	με	τους	τίτλους	
σπουδών	 και	 τα	 επαγγελματικά	 προσόντα	 που	 ορίζονται	 στην	 περίπτωση	 στ΄	 του	 Μέρους	 ΙΙ	 του	 Παραρτήματος	 ΧΙΙ	 του	
Προσαρτήματος	 Α΄	 ή	 με	 την	 σχετική	 επαγγελματική	 εμπειρία,	 οι	 οικονομικοί	 φορείς,	 μπορούν	 ωστόσο	 να	 βασίζονται	 στις	
ικανότητες	 άλλων	 φορέων	 μόνο	 εάν	 οι	 τελευταίοι	 θα	 εκτελέσουν	 τις	 εργασίες	 ή	 τις	 υπηρεσίες	 για	 τις	 οποίες	 απαιτούνται	 οι	
συγκεκριμένες	ικανότητες.”	
vii	 Σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 73	 παρ.	 3	 α,	 εφόσον	 προβλέπεται	 στα	 έγγραφα	 της	 σύμβασης	 είναι	 δυνατή	 η	 κατ'	
εξαίρεση	παρέκκλιση	από	τον	υποχρεωτικό	αποκλεισμόγια	επιτακτικούς	λόγους	δημόσιου	συμφέροντος,	όπως	δημόσιας	υγείας	ή	
προστασίας	του	περιβάλλοντος.		
viii	 Όπως	 ορίζεται	 στο	 άρθρο	 2	 της	 απόφασης-πλαίσιο	 2008/841/ΔΕΥ	 του	 Συμβουλίου,	 της	 24ης	 Οκτωβρίου	 2008,	 για	 την	
καταπολέμηση	του	οργανωμένου	εγκλήματος	(ΕΕ	L	300	της	11.11.2008,	σ.	42).	
ix	 Σύμφωνα	με	άρθρο	73	παρ.	1	(β).	Στον	Κανονισμό	ΕΕΕΣ	(Κανονισμός	ΕΕ	2016/7)	αναφέρεται	ως	“διαφθορά”.	
x	 Όπως	 ορίζεται	 στο	 άρθρο	 3	 της	 Σύμβασης	 περί	 της	 καταπολέμησης	 της	 δωροδοκίας	 στην	 οποία	 ενέχονται	 υπάλληλοι	 των	
Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	ή	των	κρατών	μελών	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	(ΕΕ	C	195	της	25.6.1997,	σ.	1)	και	στην	παράγραφο	1	του	
άρθρου	2	της	απόφασης-πλαίσιο	2003/568/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου,	της	22ας	Ιουλίου	2003	για	την	καταπολέμηση	της	δωροδοκίας	
στον	 ιδιωτικό	 τομέα	 (ΕΕ	 L	 192	 της	 31.7.2003,	 σ.	 54).	 Περιλαμβάνει	 επίσης	 τη	 διαφθορά	 όπως	 ορίζεται	 στο	 ν.	 3560/2007(ΦΕΚ	
103/Α),	«Κύρωση	 και	 εφαρμογή	 της	 Σύμβασης	 ποινικού	 δικαίου	 για	 τη	 διαφθορά	 και	 του	Πρόσθετου	 σ΄	 αυτήν	Πρωτοκόλλου»	
(αφορά	σε	προσθήκη	καθόσον	στο	ν.	Άρθρο	73	παρ.	1	β	αναφέρεται	η	κείμενη	νομοθεσία).	
xi	 Κατά	 την	 έννοια	 του	 άρθρου	 1	 της	 σύμβασης	 σχετικά	 με	 τη	 προστασία	 των	 οικονομικών	 συμφερόντων	 των	 Ευρωπαϊκών	
Κοινοτήτων	(ΕΕ	C	316	της	27.11.1995,	σ.	48)όπως	κυρώθηκε	με	το	ν.	2803/2000	(ΦΕΚ	48/Α)	"Κύρωση	της	Σύµβασης	σχετικά	µε	την	
προστασία	των	οικονοµικώνσυµφερόντων	των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων	και	των	συναφών	µε	αυτήν	Πρωτοκόλλων.	
xii	 Όπως	ορίζονται	στα	άρθρα	1	και	3	της	απόφασης-πλαίσιο	του	Συμβουλίου,	της	13ης	Ιουνίου	2002	για	την	καταπολέμηση	της	
τρομοκρατίας	 (ΕΕ	 L	 164	 της	 22.6.2002,	 σ.	 3).	 Αυτός	 ο	 λόγος	 αποκλεισμού	 περιλαμβάνει	 επίσης	 την	 ηθική	 αυτουργία	 ή	 την	
απόπειρα	εγκλήματος,	όπως	αναφέρονται	στο	άρθρο	4	της	εν	λόγω	απόφασης-πλαίσιο.	
xiii	 Όπως	ορίζεται	στο	άρθρο	1	της	οδηγίας	2005/60/ΕΚ	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου,	της	26ης	Οκτωβρίου	
2005,	 σχετικά	 με	 την	 πρόληψη	 της	 χρησιμοποίησης	 του	 χρηματοπιστωτικού	 συστήματος	 για	 τη	 νομιμοποίηση	 εσόδων	 από	
παράνομες	δραστηριότητες	και	τη	χρηματοδότηση	της	τρομοκρατίας	(ΕΕ	L	309	της	25.11.2005,	σ.15)	που	ενσωματώθηκε	με	το	ν.	
3691/2008	 (ΦΕΚ	 166/Α)“Πρόληψη	 και	 καταστολή	 της	 νομιμοποίησης	 εσόδων	 από	 εγκληματικές	 δραστηριότητες	 και	 της	
χρηματοδότησης	της	τρομοκρατίας	και	άλλες	διατάξεις”.	
xiv	 Όπως	ορίζεται	στο	άρθρο	2	της	οδηγίας	2011/36/ΕΕ	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου,	της	5ης	Απριλίου	
2011,	για	την	πρόληψη	και	την	καταπολέμηση	της	εμπορίας	ανθρώπων	και	για	την	προστασία	των	θυμάτων	της,	καθώς	και	για	
την	αντικατάσταση	της	απόφασης-πλαίσιο	2002/629/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	(ΕΕ	L	101	της	15.4.2011,	σ.	1)	η	οποία	ενσωματώθηκε	
στην	εθνική	νομοθεσία	με	το	ν.	4198/2013	(ΦΕΚ	215/Α)"Πρόληψη	και	καταπολέμηση	της	εμπορίας	ανθρώπων	και	προστασία	
των	θυμάτων	αυτής	και	άλλες	διατάξεις.".	
xv	 Η	εν	λόγω	υποχρέωση	αφορά	ιδίως:	α)	στις	περιπτώσεις	εταιρειών	περιορισμένης	ευθύνης	(Ε.Π.Ε)	και	προσωπικών	εταιρειών	
(Ο.Ε	και	Ε.Ε),	τους	διαχειριστές,	β)	στις	περιπτώσεις	ανωνύμων	εταιρειών	(Α.Ε),	τον	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	καθώς	και	όλα	τα	μέλη	
του	Διοικητικού	Συμβουλίου	(	βλ.	τελευταίο	εδάφιο	της	παρ.	1	του	άρθρου	73	)	
xvi	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειάζεται.	
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xvii	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειάζεται.	
xviii	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειάζεται.	
xix	 Οικονομικός	φορέας	που	έχει	αποκλειστεί	με	 τελεσίδικη	απόφαση	από	 τη	συμμετοχή	σε	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	ή	
ανάθεσης	παραχώρησης	δε	μπορεί	να	κάνει	χρήση	αυτής	της	δυνατότητας	κατά	την	περίοδο	αποκλεισμού	που	ορίζεται	στην	εν	
λόγω	απόφαση	(άρθρο	73	παρ.	7	τελευταίο	εδάφιο)		
xx	 Λαμβανομένου	 υπόψη	 του	 χαρακτήρα	 των	 εγκλημάτων	 που	 έχουν	 διαπραχθεί	 (μεμονωμένα,	 κατ᾽	 εξακολούθηση,	
συστηματικά	...),	η	επεξήγηση	πρέπει	να	καταδεικνύει	την	επάρκεια	των	μέτρων	που	λήφθηκαν.		
xxi	 Στην	περίπτωση	που	ο	οικονομικός	φορέας	είναι	Έλληνας	πολίτης	ή	έχει	την	εγκατάστασή	του	στην	Ελλάδα,	οι	υποχρεώσεις	
του	που	αφορούν	τις	εισφορές	κοινωνικής	ασφάλισης	καλύπτουν	τόσο	την	κύρια	όσο	και	 την	επικουρική	ασφάλιση	 (άρθρο	73	
παρ.	2	δεύτερο	εδάφιο).		
xxii	 Σημειώνεται	ότι,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	73	παρ.	3	περ.	ακαι	β,	εφόσον	προβλέπεται	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	είναι	δυνατή	
η	παρέκκλιση	από	τον	υποχρεωτικό	αποκλεισμό	λόγω	αθέτησης	υποχρεώσεων	καταβολής	φόρων	ή	ασφαλιστικών	εισφορών	κατ’	
εξαίρεση,	για	επιτακτικούς	λόγους	δημόσιου	συμφέροντος,	όπως	δημόσιας	υγείας	ή	προστασίας	του	περιβάλλοντος	ή/καιόταν	ο	
αποκλεισμός	θα	ήταν	σαφώς	δυσανάλογος,	ιδίως	όταν	μόνο	μικρά	ποσά	των	φόρων	ή	των	εισφορών	κοινωνικής	ασφάλισης	δεν	
έχουν	καταβληθεί,	ή	όταν	ο	οικονομικός	φορέας	ενημερώθηκε	σχετικά	με	 το	ακριβές	ποσό	που	οφείλεται	 λόγω	αθέτησης	 των	
υποχρεώσεών	του	όσον	αφορά	στην	καταβολή	φόρων	ή	εισφορών	κοινωνικής	ασφάλισης	σε	χρόνο	κατά	τον	οποίο	δεν	είχε	τη	
δυνατότητα	 να	 λάβει	 μέτρα,	 σύμφωνα	 με	 το	 τελευταίο	 εδάφιο	 της	 παραγράφου	 2	 του	 άρθρου	 73,	 πριν	 από	 την	 εκπνοή	 της	
προθεσμίας	αίτησης	συμμετοχής	ή	σε	ανοικτές	διαδικασίες	της	προθεσμίας	υποβολής	προσφοράς		
xxiii	 Επαναλάβετε	όσες	φορές	χρειάζεται.	
xxiv	 Όπως	αναφέρονται	για	τους	σκοπούς	της	παρούσας	διαδικασίας	σύναψης	δημόσιας	σύμβασης	στις	κείμενες	διατάξεις,	στα	
έγγραφα	της	σύμβασηςή	στο	άρθρο	18	παρ.	2.	
xxv	 .	Η	απόδοση	όρων	είναι	σύμφωνη	με	την	παρ.	4	του	άρθρου	73	που	διαφοροποιείται	από	τον	Κανονισμό	ΕΕΕΣ	(Κανονισμός	ΕΕ	
2016/7)	
xxvi	 Άρθρο	73	παρ.	5.	
xxvii	 Εφόσον	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	γίνεται	αναφορά	σε	συγκεκριμένη	διάταξη,	να	συμπληρωθεί	ανάλογα	το	ΤΕΥΔ	πχ	άρθρο	
68	παρ.	2	ν.	3863/2010	.	
xxviii	Όπως	προσδιορίζεται	στο	άρθρο	24	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης.	
xxix	 Πρβλ	άρθρο	48.	
xxx	 	Η	 απόδοση	 όρων	 είναι	 σύμφωνη	 με	 την	 περιπτ.	 στ	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 73	 που	 διαφοροποιείται	 από	 τον	 Κανονισμό	 ΕΕΕΣ	
(Κανονισμός	ΕΕ	2016/7)	
xxxi	 Όπως	περιγράφεται	στο	Παράρτημα	XI	του	Προσαρτήματος	Α,	οι	οικονομικοί	φορείς	από	ορισμένα	κράτη	μέλη	οφείλουν	να	
συμμορφώνονται	με	άλλες	απαιτήσεις	που	καθορίζονται	στο	Παράρτημα	αυτό.	
xxxii	 	Μόνον	εφόσον	επιτρέπεται	στη	σχετική	διακήρυξη	ή	στην	πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	που	αναφέρονται	στην	
διακήρυξη.		
xxxiii		Μόνον	εφόσον	επιτρέπεται	στη	σχετική	διακήρυξη	ή	στην	πρόσκληση	ή	στα	έγγραφα	της	σύμβασης	που	αναφέρονται	στην	
διακήρυξη.		
xxxiv	Π.χ	αναλογία	μεταξύ	περιουσιακών	στοιχείων	και	υποχρεώσεων		
xxxv	 Π.χ	αναλογία	μεταξύ	περιουσιακών	στοιχείων	και	υποχρεώσεων		
xxxvi	Οι	 αναθέτουσες	 αρχές	 μπορούν	 να	 ζητούν	 έως	 πέντε	 έτη	 και	 να	 επιτρέπουν	 την	 τεκμηρίωση	 εμπειρίαςπουυπερβαίνει	 τα	
πέντε	έτη.	
xxxvii	Οι	αναθέτουσες	αρχές	μπορούν	να	ζητούν	έως	τρία	έτη	και	να	επιτρέπουν	την	τεκμηρίωση	εμπειρίας	που	υπερβαίνει	τα	τρία	
έτη.	
xxxviii	 Πρέπει	 να	 απαριθμούνται	 όλοι	 οι	 παραλήπτες	 και	 ο	 κατάλογος	 πρέπει	 να	 περιλαμβάνει	 τόσο	 δημόσιους	 όσο	 και	
ιδιωτικούς	πελάτες	για	τα	σχετικά	αγαθά	ή	υπηρεσίες.	
xxxix	Όσον	αφορά	το	τεχνικό	προσωπικό	ή	τις	τεχνικές	υπηρεσίες	που	δεν	ανήκουν	άμεσα	στην	επιχείρηση	του	οικονομικού	φορέα,	
αλλά	 στων	 οποίων	 τις	 ικανότητες	 στηρίζεται	 ο	 οικονομικός	 φορέας,	 όπως	 καθορίζεται	 στο	 μέρος	 II,	 ενότητα	 Γ,	 πρέπει	 να	
συμπληρώνονται	χωριστά	έντυπα	ΤΕΥΔ.	
xl	 Ο	 έλεγχος	πρόκειται	 να	διενεργείται	από	 την	αναθέτουσα	αρχή	ή,	 εφόσον	αυτή	συναινέσει,	 εξ	 ονόματός	 της	από	αρμόδιο	
επίσημο	οργανισμό	της	χώρας	όπου	είναι	εγκατεστημένος	ο	προμηθευτής	ή	ο	πάροχος	υπηρεσιών.	
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xli	 Επισημαίνεται	 ότι	 εάν	 ο	 οικονομικός	 φορέας	 έχει	 αποφασίσει	 να	 αναθέσει	 τμήμα	 της	 σύμβασης	 σε	 τρίτους	 υπό	 μορφή	
υπεργολαβίας	 και	 στηρίζεται	 στις	 ικανότητες	 του	 υπεργολάβου	 για	 την	 εκτέλεση	 του	 εν	 λόγω	 τμήματος,	 τότε	 θα	 πρέπει	 να	
συμπληρωθεί	χωριστό	ΤΕΥΔ	για	τους	σχετικούς	υπεργολάβους,	βλέπε	μέρος	ΙΙ,	ενότητα	Γ	ανωτέρω.		
xlii	 Πρβλ	και	άρθρο	1	ν.	4250/2014	
xliii	 Υπό	την	προϋπόθεση	ότι	ο	οικονομικός	φορέας	έχει	παράσχει	τις	απαραίτητες	πληροφορίες	(διαδικτυακή	διεύθυνση,	αρχή	ή	
φορέα	 έκδοσης,	 επακριβή	 στοιχεία	 αναφοράς	 των	 εγγράφων)	 που	 παρέχουν	 τη	 δυνατότητα	 στην	 αναθέτουσα	 αρχή	 ή	 στον	
αναθέτοντα	φορέα	να	το	πράξει.	Όπου	απαιτείται,	τα	στοιχεία	αυτά	πρέπει	να	συνοδεύονται	από	τη	σχετική	συγκατάθεση	για	την	
εν	λόγω	πρόσβαση.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	IIΙ	–	Υπόδειγμα	Οικονομικής	Προσφοράς 
Στοιχεία	Προσφέροντος	 	 	 	 	 	 	 	
Επωνυμία:	 …………	
Διεύθυνση:	 …………	
Τηλέφωνο:	 …………	 	 	 	 	 	 	 Ημερομηνία:	 …………	
Fax:	 …………	 	 	 	 	 	 	
Email:	 …………	 	 	 	 	 	 	
	
Πρός	 	 	 	 	 	 	 	
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΚΑΙ	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ	ΠΡΟΒΟΛΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ	–	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Α.Ε.	Ο.Τ.Α.	(Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.)	

	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

για	την	επιλογή	Αναδόχου	για	το	έργο:	

«Παροχή	Υπηρεσιών	Καθαριότητας	χώρων	γραφείων	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε		

οι	οποίοι	βρίσκονται	α)	επί	της	διασταυρώσεως	των	οδών	Φιλελλήνων	αρ.	7	και	Ξενοφώντος	αρ.	6	στην	

Αθήνα	και	β)	επί	της	οδού	Ξενοφώντος	7	στην	Αθήνα»		

(ΑΔΑ	:	...........)	

							

ΧΩΡΟΙ	ΓΡΑΦΕΙΩΝ	–	ΕΙΣΟΔΟΣ	–	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ		

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	

1	

Καθαρισμός	όλων	των	οριζοντίων	επιφανειών	
(γραφεία,	βιβλιοθήκες,	ράφια,	ντουλάπες,	ποδιές	
παραθύρων,	κ.λπ.)	με	βρεγμένο	δέρμα	και	ειδικό	
απορρυπαντικό 

5	φορές	την	
εβδομάδα	

2	 Καθαρισμός	των	τηλεφωνικών	συσκευών 2	φορές	την	
εβδομάδα	

3	 Άδειασμα	και	πλύσιμο	σταχτοδοχείων 5	φορές	την	
εβδομάδα	

4	 Άδειασμα	καλαθιών	και	τοποθέτηση	σακούλας 5	φορές	την	
εβδομάδα	

5	
Αφαίρεση	των	αποτυπωμάτων	των	χεριών	από	τις	
πόρτες,	τους	τοίχους,	τα	τζάμια	και	τους	διακόπτες	
των	φωτιστικών 

5	φορές	την	
εβδομάδα	

6	
Σκούπισμα	με	απορροφητική	μηχανή	των	δαπέδων	
και	σφουγγάρισμα 

5	φορές	την	
εβδομάδα	

7	
Σκούπισμα	με	ηλεκτρική	σκούπα	των	υφασμάτινων	
επίπλων 

1	φορά	την	
εβδομάδα	

(Παρασκευή)	

8	 Έλεγχος	για	ανοικτά	παράθυρα,	φώτα,	&	κλείδωμα	 Με	το	πέρας	
των	
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χώρων	γραφείων	κατά	την	έξοδο. ημερήσιων	
εργασιών	

9	 Καθαρισμός	του	χώρου-	εισόδου 5	φορές	την	
εβδομάδα	

10	
Ο	καθαρισμός	γίνεται	εκτός	των	ωρών	λειτουργίας	
και	σε	κάθε	περίπτωση	όχι	μεταξύ	των	ωρών	09:00	
έως	17:00	 

	

11	
Θα	γίνεται	άμεση	αναφορά	ελλείψεων	υλικών	
καθαριότητας	 	

	

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	

1	
Πλύσιμο	και	απολύμανση	με	βακτηριοκτόνο	
απορρυπαντικό	των	λεκανών,	των	νιπτήρων	και	των	
πλακιδίων	γύρω	από	τους	νιπτήρες 

5	φορές	την	
εβδομάδα	

2	
Σκούπισμα	και	σφουγγάρισμα	δαπέδου,	άδειασμα	
των	σκουπιδιών	και	τοποθέτηση	σακούλας	στα	
καλάθια	αχρήστων 

5	φορές	την	
εβδομάδα	

3	 Καθαρισμός	καθρεπτών 5	φορές	την	
εβδομάδα	

4	 Πλύσιμο	των	πλακιδίων	σε	όλο	το	ύψος 1	φορά	την	
εβδομάδα	

	

ΚΟΥΖΙΝΕΣ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	

1	 Πλύσιμο	των	πιάτων-ποτηριών	και	τακτοποίηση 5	φορές	την	
εβδομάδα	

2	 Σκούπισμα	και	σφουγγάρισμα	του	δαπέδου 5	φορές	την	
εβδομάδα	

3	 Καθαρισμός	τραπεζιών-πάγκων 5	φορές	την	
εβδομάδα	

	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	ΤΖΑΜΙΩΝ		

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	

1	
Καθαρισμός	εσωτερικής	πλευράς	των	περιμετρικών	
τζαμιών	και	εσωτερικών	διαχωριστικών. 

2	φορές	το	
μήνα	

2	
Καθαρισμός	εξωτερικής	πλευράς	των	περιμετρικών	
τζαμιών 

2	φορές	το	
μήνα	

3	
Καθαρισμός	εσωτερικής	και	εξωτερικής	πλευράς	των	
τζαμιών	εισόδου		

2	φορές	το	
μήνα	
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΧΩΡΟΥ	
	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	

1	
Καθαρισμός	εξωτερικού	χώρου	(αυλής)	στην	οδό	
Ξενοφώντος	7. 

5	φορές	την	
εβδομάδα	

2	 Σκούπισμα	και	σφουγγάρισμα	κλιμακοστασίου 5	φορές	την	
εβδομάδα	

	

Βεβαιώνεται	ότι	αποδέχομαι	τις	τεχνικές	προδιαγραφές	της	προσφοράς	στην	τιμή	:	

	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ	ΣΕ	
ΕΥΡΩ	

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	

ΚΟΣΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ	
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		 	 	

	

Πρόσθετες	πληροφορίες	

1.	Η	ισχύς	της	προσφοράς	αυτής	είναι	μέχρι	την	…………	

2.	Η	τιμή	που	ανωτέρω	αναφέρεται	περιλαμβάνει	τις	τυχόν	υπέρ	τρίτων	κρατήσεις	και	κάθε	τέλος,	δασμό,	
ή	επιβάρυνση,	εκτός	του	ΦΠΑ.	

	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		

ΣΦΡΑΓΙΔΑ	+	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΙV	–	Υπόδειγμα	Εγγυητικής	Επιστολής	καλής	εκτέλεσης 
	

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή 
Υπηρεσιών Καθαριότητας χώρων γραφείων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε  οι οποίοι βρίσκονται α) επί 

της διασταυρώσεως των οδών Φιλελλήνων αρ. 7 και Ξενοφώντος αρ. 6 στην Αθήνα και β) 
επί της οδού Ξενοφώντος 7 στην Αθήνα»  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ «Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος 
Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης»	

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ		ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΥΠ’	ΑΡΙΘΜΟΝ	....	ΓΙΑ	ΠΟΣΟ	……………..	ΕΥΡΩ	(……….,00€)	

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της «…………………………….»  για 
ποσό των …………………. ευρώ (……,00€), το οποίο τηρείται στη διάθεσή της Υπηρεσίας σας, για την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «………….. ». 

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

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η «………………………………» δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της 
που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα 
επιστολή την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή 
μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε με σχετική απλή έγγραφη ειδοποίησή σας προς την 
Τράπεζά μας. Το ποσό που θα καταπέσει υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον  τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 
Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	V	–	Κατόψεις	Χώρων 
	

α.	Ξενοφώντος	7	(ισόγειο)	

β.	Ξενοφώντος	7	(1ος	όροφος)	

γ.	Φιλελλήνων	7	και	Ξενοφώντος	6	(2ος	όροφος)	
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