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Ε Π Α Ν Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    
 

Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού  ύψους 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου παροχής  Υπηρεσιών Καθαριότητας 
στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα και στο κτίριο του 
Αποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη για το χρονικό διάστημα από 
01.04.2017 έως και 31.12.2017, με τροποποίηση των όρων της υπ΄αριθμ. 952/19.01.2017 
αρχικής Διακήρυξης. 
 

T O  A Ν Ω Τ Α Τ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο   Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ 
       

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α.  Του Ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/03.03.1994), ως ισχύει. 
β.  Του Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/ 
τ.Α’/20.09.2002), ως ισχύει.  
γ.   Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
19/τ. Α΄/01.02.1995), ως ισχύει. 
δ. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ45/τ.Α΄/09.03.1999). 
ε. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α/11-05-
2010). 
στ.  Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13.7.2010). 
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ζ. Του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές 
σχέσεις»(ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15.07.2010) ως ισχύει και ειδικότερα το  άρθρο 68 παρ.2, ως ισχύει.  
η. Του Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010), ως 
ισχύει. 
θ. Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση 
της Ελληνικής νομοθεσίας με την Oδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) 
και την Oδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Oδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/τ. Α’/2010), ως ισχύει. 
ι.  Το Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ια.Το Ν.4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 
28/τ.Α΄/14-02- 2012). 
ιβ. Του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, 
4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 167/τ. Α΄/23.7.2013),ως ισχύει.  
ιγ. Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ120/τ.Α΄/29.5.2013), ως ισχύει.   
ια. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ143/τ.Α΄/2014), ως ισχύει. 
ιδ. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»(προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)(ΦΕΚ147/τ.Α΄/08.08.2016) και ειδικότερα τα άρθρα 127 και 221 
παρ.11. 
ιε. Το Π.Δ.80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/τ.Α/05.08.2016). 
ιστ. Την υπ΄αριθμ. 158/25.10.2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων                      
«Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών.(ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τ. Β΄). 
ιζ. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30440/08-05-2006 Εγκύκλιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.), σχετικά με τις συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρείες SECURITY και Συνεργεία 
Καθαριότητας, όπως συμπληρώθηκε με τις αριθμ. πρωτ. 31262/16-11-2006, 31372/09-08-2010 και 
30108/24-01-2011 Εγκυκλίους. 
  
2.Την υπ. αριθμ.  42799/8-12-2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός της οργάνωσης της Γραμματείας του ΑΣΕΠ» (ΦΕΚ 1863/τ.Β/12.12.2003΄), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 18983/20.05.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών  
(ΦΕΚ 1072/τ. Β’/04.06.2009). 
3. Την υπ΄ αριθμ. 72/14.07.2003 απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ   «Κανονισμός Λειτουργίας του 
ΑΣΕΠ»    ( ΦΕΚ 997/τ. Β΄/18.07.2003). 
4. Την υπ’ αριθμ. 5/31.01.2011 Πράξη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. «Ανάθεση καθηκόντων 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης του Α.Σ.Ε.Π.». 
5. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΑΣΕΠ/οικ.33298/17.12.2014 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής  
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  «Διορισμός Προέδρου Ανωτάτου  Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 813/19.12.2014 τ.Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων 
Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα). 

ΑΔΑ: ΨΟΩΔ6Η6-70Θ



 - 3 - 

6. Την υπ’ αριθμ. 1/09.01.2015 απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. περί μεταβίβασης εξουσίας 
υπογραφής «Με εντολή Προέδρου» στους Γενικούς Διευθυντές Διοίκησης & Προσλήψεων και 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
Α.Σ.Ε.Π.(ΦΕΚ 39/Τ.Β΄/14.01.2015). 
7. Την  υπ΄αριθμ. 12/19.01.2017 Απόφαση Δέσμευσης του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., η οποία 
καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό : 6198 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Οικονομικής Υπηρεσίας A.Σ.Ε.Π. περί ανάληψης υποχρέωσης του έργου σε βάρος των πιστώσεων 
του ΚΑΕ 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας» στον προϋπολογισμό εξόδων του Α.Σ.ΕΠ.- 
ειδικού φορέα 05-620 οικονομικού έτους 2017 {(ΑΔΑ:6Π266Η6-ΔΤΑ), Αρχ. 
ΑΔΑΜ:17REQ005712173, Εγκ. ΑΔΑΜ: 17REQ005712195)}.  
8. Την υπ΄αριθμ.20065/24.10.2016 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
του Α.Σ.Ε.Π. περί ορισμού των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του εν 
λόγω Συνοπτικού Διαγωνισμού ( ΑΔΑ: 68ΥΗ6Η6-ΥΓΙ). 
9. Την υπ΄αριθμ.20073/24.10.2016 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
του Α.Σ.Ε.Π. περί ορισμού των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά τη 
διενέργεια του εν λόγω Συνοπτικού Διαγωνισμού ( ΑΔΑ: ΩΓΑ06Η6-83Ω). 
10. Την υπ΄αριθμ. 952/19.01.2017 Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού  ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του ποσού του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου 
παροχής  Υπηρεσιών Καθαριότητας στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα 
και στο κτίριο του Αποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη για το χρονικό 
διάστημα από 01.03.2017 έως και 31.12.2017.(ΑΔΑ:9ΒΗΔ6Η6-Ν7Φ, ΑΔΑΜ:17PROC005712635) 
11. Την υπ΄αριθμ. 2468/14.02.2017 Απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. περί ματαίωσης του υπό 
στοιχ. 10 Συνοπτικού Διαγωνισμού, λόγω της μη συμπερίληψης στη σχετική Διακήρυξη του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (147 
Α΄) και επαναδιακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων του. ( ΑΔΑ: 
71686Η6-Π9Θ)   
12. Τις  υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας σε παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το χρονικό 
διάστημα από 01.04.2017 έως και 31.12.2017.  
 
           Ε Π Α Ν Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι     
  Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ύψους 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών 
Καθαριότητας για το χρονικό διάστημα από 01.04.2017 έως και 31.12.2017, των κάτωθι κτιρίων :  

α) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα επί της οδού Πουλίου 6 και 
β) του Αποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη επί της Λεωφόρου 

Γεωργικής Σχολής 65 - Θέρμη. 
Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των ως άνω κτιρίων περιλαμβάνει, τα όσα 

διαλαμβάνονται στην παρούσα Επαναδιακήρυξη και ειδικώς τα αναφερόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α΄» και στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄», που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής. Οι περιγραφόμενες 
εργασίες και διαδικασίες καθαρισμού, καθώς και οι γενικές - ειδικές υποχρεώσεις των ως άνω 
Παραρτημάτων αποτελούν απαιτούμενους από την Υπηρεσία όρους. 

Σε περίπτωση μεταστέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα ή/και του 
Αποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη από τα ως άνω κτίρια, σε άλλα κτίρια, η 
σύμβαση θα λυθεί αυτοδικαίως για το κτίριο που αφορά, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση 
αποζημιώσεως, εκτός και αν ο αναθέτων θελήσει τη διατήρηση της σύμβασης ή την τροποποίησή 
της.  

Το Α.Σ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να παρατείνει τη διάρκεια 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για διάστημα μέχρι και τρεις (3) επιπλέον μήνες, χωρίς 
αναπροσαρμογή της κατακυρωθείσας τιμής, όπως αυτή θα διαμορφωθεί κατά μήνα. 
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ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΤΟΥ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. 
α) ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)  

ΚΑΙ 
β) ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΑ 

Α.Σ.Ε.Π. Πουλίου 6, Αθήνα 
4ος όροφος - (Αίθουσα 408)  
 
 Ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής  
Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 
 Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 09.00 π.μ 

 

 
1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 01.04.2017 έως και 31.12.2017 
και για δύο κτίρια, ανέρχεται σε ποσό συνολικού ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του ποσού του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται ως κάτωθι:  

α) τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€), για το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Α.Σ.Ε.Π. (Αθήνα), συμπεριλαμβανομένης στο εν λόγω ποσό και της αξίας του νομίμου Φ.Π.Α. 24% 
και   

β) πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€), για το κτίριο του Αποκεντρωμένου Τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π. (Θεσσαλονίκη), συμπεριλαμβανομένου στο εν λόγω ποσό και της αξίας του νομίμου 
Φ.Π.Α. 24%.    

Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν το ανώτατο όριο των υποβληθέντων προσφορών. 
 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι Προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά είτε για την καθαριότητα και των δύο 

(2) κτιρίων του Α.Σ.Ε.Π., ήτοι της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα και του Αποκεντρωμένου 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. 

α) ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 
ΚΑΙ  

β) ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  

Α.Σ.Ε.Π. Πουλίου 6, Αθήνα 

Τμήμα Προμηθειών 2ος  όροφος, 
(Γραφείο 208) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΩΡΑ 

01.03.2017  
έως και  

13.03.2017   

 
08.30 π.μ. 

έως και 
14:30 μ.μ.* 

* εφόσον πρόκειται για 
αυτοπρόσωπη ή με νόμιμη 
εξουσιοδότηση υποβολή, οι 

προσφορές υποβάλλονται  τις 
εργάσιμες ημέρες και κατά  τις 

ανωτέρω ώρες.    
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Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη, είτε για την καθαριότητα ενός (1) εκ των δύο ως άνω 
κτιρίων.  

Οι προσφορές  πρέπει :  
α.  Να υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στο 

Τμήμα Προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6 Αθήνα ,Τ.Κ.11523, 2ος 
όροφος, Γραφείο 208) κατά το χρονικό διάστημα από  01.03.2017 έως και 13.03.2017, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 08.30 π.μ. έως και 14:30μ.μ..  

ή   
β. Να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. 

(Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, 2ος όροφος , Γραφείο 208) με οποιοδήποτε τρόπο με απόδειξη 
(συστημένο, με courier κ.α.), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο εν λόγω 
Τμήμα μέχρι  και την 13.03.2017 και ώρα 14:30 μ.μ. με ευθύνη του Προσφέροντος.  

Οι προσφορές που είτε υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε δεν 
φθάσουν έγκαιρα στο Τμήμα Προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. θα επιστρέφονται 
ως εκπρόθεσμες χωρίς να αποσφραγιστούν. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα 
αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου, που θα λαμβάνουν αυτές. 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας. Ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον δεν έχει 
ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί τυχόν 
υποβληθείσα ένστασή του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους 
της Προκήρυξης. 

Η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού θα γίνει δημόσια, ενώπιον της 
τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Α.Σ.Ε.Π., όπως προσδιορίζεται στον ανωτέρω πίνακα. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, μπορούν να 
παρίστανται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) ΄Ολα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  
β) Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  
γ) Συνεταιρισμοί,  
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών,  
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της καθαριότητας και 
να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού μεγάλων κτιριακών 
εγκαταστάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα 
Διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται είναι τα εξής: 
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5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Τμήμα 
Προμηθειών, 2ος όροφος, γραφείο 208, Πληροφορίες: κα Μερεντίτη  και κα Κάκνα, τηλ: 2131319264)  
για όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών ήτοι από : 01.03.2017 έως και 
13.03.2017 και να παραλαμβάνει το κείμενο της Διακήρυξης, μετά των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της (σε 
έντυπη μορφή), κατά τις προαναφερθείσες εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους και σε 
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. WWW.asep.gr. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά 
με τη διακήρυξη μόνο γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία). Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων 
θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικού του Α.Σ.Ε.Π., Τμήμα Προμηθειών της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα,Τ.Κ.11523)(Fax 2131319289 & e-mail: 
promithies@asep.gr ).  

 Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το 
αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και πάντως πριν από τη λήξη της προθεσμίας, που 
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι διευκρινίσεις απαγορεύεται να τροποποιούν 
ουσιώδη όρο της Επαναδιακήρυξης.  

Ουδείς υποψήφιος μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του Α.Σ.Ε.Π., σχετικά με τους όρους του 
Διαγωνισμού.  

Επίσης, αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινήσεων, που υποβάλλονται εκτός της 
ανωτέρω  προθεσμίας, δεν εξετάζονται. 

                                                                                                         
                                                                                                         Αθήνα 24.02.2017 
                                                                                                             Ο Πρόεδρος  
 
 
                                                                          Ιωάννης Καραβοκύρης 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 
 
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (ΑΘΗΝΑ) 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.ΕΠ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
                                                            
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
                       
Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
     ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                                                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
 
ΣΤ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄  
 
Ζ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3122/24.02.2017 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ        
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   A΄ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (ΑΘΗΝΑ) 

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

 Ο τακτικός καθαρισμός του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας (Πουλίου 6 – Αθήνα) 
περιλαμβάνει τον καθαρισμό των χώρων του Ισογείου μετά της Κυρίας Εισόδου και των πέντε 
πρώτων ορόφων (Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄, Ε΄), ήτοι 4.641,67 τετραγωνικών μέτρων, ως ακολούθως:  
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) 

 

ΟΡΟΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 
Α.Σ.Ε.Π. 
Αθήνας 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ 

ΟΡΟΦΟ  

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΩΡΑΡΙΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ** 670,67 

4 * 16 
15:30μ.μ.-19:30μ.μ. 

(4 ώρες) 

         1ος ***   674,00 

           2ος     825,00 

           3ος 825,00 

           4ος 825,00 

           5ος 822,00 

        4.641,67 

     
EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
 
*     Εκ των οποίων, τουλάχιστον δύο (2) άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών. 
 
 **  Στον χώρο του ΙΣΟΓΕΙΟΥ δεν συμπεριλαμβάνονται εργασίες καθαριότητας στα γραφεία: 
      001 - Γραφείο Συλλόγου 
      002 – Ιατρείο 
      005 – Αίθουσα διαλογής 
      007 – Γραφείο συντηρητή 
      014 – Βαθμολογικό 
      015 – Αίθουσα με PC 
       
*** Στον χώρο του 1ου ορόφου δεν συμπεριλαμβάνονται εργασίες καθαριότητας στο γραφείο 
του computer room, καθώς και στο γραφείο των UPS. 
    
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Α. Καθημερινά (κατά τις εργάσιμες ημέρες) οι εξής εργασίες: 
 
1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

 Ξεσκόνισμα και καθαρισμός με καθαριστικό υγρό σε όλα τα έπιπλα σταθερά και κινητά 
(γραφεία, καθίσματα, ντουλάπες, βιβλιοθήκες, τηλέφωνα κ.λ.π.) στα πρεβάζια των 
παραθύρων και εξάλειψη των αποτυπωμάτων από τις πόρτες. 
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 Άδειασμα και καθαρισμός των δοχείων απορριμμάτων και τοποθέτηση νέας πλαστικής 
σακούλας σε αυτά. 

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων (γραφείων, κουζινών, διαδρόμων και της 
κυρίας Εισόδου) με κατάλληλα καθαριστικά με απολυμαντικές ιδιότητες. 

3. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

 Άδειασμα, πλύσιμο των καλάθων αχρήστων και τοποθέτηση νέας πλαστικής σακούλας σε 
αυτά. 

 Πλύσιμο και απολύμανση όλων των τοίχων, των ειδών υγιεινής, των νιπτήρων, των 
ντουλαπιών, με κατάλληλα καθαριστικά με απολυμαντικές ιδιότητες. 

 Ξεσκόνισμα, καθάρισμα και γυάλισμα των καθρεπτών. 

 Πλύσιμο, σφουγγάρισμα και απολύμανση των δαπέδων με κατάλληλα καθαριστικά με 
απολυμαντικές ιδιότητες. 

 Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας WC (χαρτί υγείας, 
χειροπετσέτες, κρεμοσάπουνο, κ.λ.π.), τα οποία (υλικά) προμηθεύεται το Α.Σ.Ε.Π. 

4. ΚΟΥΖΙΝΕΣ 

 Καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση στα εξωτερικά ντουλάπια και στους πάγκους, με 
κατάλληλα καθαριστικά με απολυμαντικές ιδιότητες 

 Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών (χειροπετσέτες κ.α.), τα οποία προμηθεύεται το 
Α.Σ.Ε.Π. 

5. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

 Καθάρισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων όλων των ανελκυστήρων με κατάλληλα 
καθαριστικά με απολυμαντικές ιδιότητες. 

 Καθάρισμα στα τοιχώματα, στους καθρέπτες, στις πόρτες αυτών και εξάλειψη των 
αποτυπωμάτων από αυτές. 

6. ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ 

 Οι υαλοπίνακες των Εισόδων (κυρίας Εισόδου και γραφείων Ισογείου) θα καθαρίζονται και 
θα γυαλίζονται επιμελώς καθημερινά. 

7. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε πλαστικούς σάκους και μεταφορά τους στους κάδους 
απορριμμάτων του Δήμου. 

 
Β. Μία (1) φορά το μήνα: 

Καθάρισμα σε όλες τις εσωτερικές πόρτες καθώς και στα τζάμια όλων των εσωτερικών 
χωρισμάτων των γραφείων, με κατάλληλα καθαριστικά.   

                                 
Γ. Μία (1) φορά το εξάμηνο: 

 Καθάρισμα της εσωτερικής πλευράς όλων των εξωτερικών υαλοπινάκων, με κατάλληλα 
καθαριστικά.   

     
                                   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

1. Όλον τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό (σάρωθρα, φαράσια, ηλεκτρικές σκούπες, καρότσια 
σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος, τρόλεϊ καθαριστριών κ.λ.π.), 
τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά, βούρτσες, σάκοι απορριμμάτων κ.λ.π.) καθώς και άλλο 
σχετικό απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων θα τα διαθέτει ο Ανάδοχος. 
2. Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 
3. Τα απολυμαντικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
και να έχουν CE mark επισήμανση. 
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4. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν θα πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες 
οσμές, να είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να προκαλούν 
φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου. 
5. Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται κατά το ωράριο που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση. 
         

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1.  Ο Ανάδοχος καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση του έργου.  
2.    Ο Ανάδοχος υποχρεούται :  
        α. να προσκομίσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικού και στη Διεύθυνση Διοικητικού του Α.Σ.Ε.Π., κατάσταση του προσωπικού, που θα 
αναλάβει τον καθαρισμό, με πλήρη στοιχεία, όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 
της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και να πληροφορεί τα εν λόγω Τμήματα για κάθε αλλαγή 
προσωπικού που θα γίνεται, με σχετική επιστολή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση όπως 
αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής, το 
οποίο θα επιδεικνύεται όταν ζητηθεί στο Α.Σ.Ε.Π. ή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
        β. να υποβάλλει στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού του Α.Σ.Ε.Π. για κάθε 
μήνα Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 
του ΙΚΑ για το προσωπικό, που απασχολεί. 
         γ. να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, να καταβάλλει τις 
νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από το νόμο ή την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), να τηρεί το 
ωράριο που αναφέρεται στην παρούσα, να καταβάλλει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα τις 
ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης με ευθύνη και 
έξοδά του (μη έχοντας το Α.Σ.Ε.Π. οιαδήποτε σχέση με το προσωπικό αυτό) να τηρεί τους όρους 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των εν 
λόγω όρων, θα καταγγέλλεται η σύμβαση. 
3.    Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης να αναρτήσει την αναφερομένη 
στο υπό στοιχ, 2α κατάσταση προσωπικού, όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 
της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε 
εργαζομένου, σε σημείο, που θα του υποδειχθεί από το Α.Σ.Ε.Π. 
4.    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού το 
κατάλληλο προσωπικό που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε 
να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης και άψογο από πλευράς εργατικότητας, 
συνέπειας ήθους και συμπεριφοράς, Σε αντίθετη περίπτωση το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να ζητήσει 
εγγράφως την αντικατάσταση υπαλλήλου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  
5.      Ο Ανάδοχος δηλώνει και υπόσχεται ότι το προσωπικό, που θα διαθέσει για την εκτέλεση του 
έργου, δεν θα προκαλεί φθορές, καταστρέφει ή εξαφανίζει έγγραφα ή αντικείμενα της Υπηρεσίας και 
θα τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όλα όσα λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση του έργου. 
6.     Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν 
και στο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία αυτή, στο προσωπικό του Α.Σ.Ε.Π. ως 
και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, γι’ αυτό πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε όλους τους ανωτέρω. Κάθε ζημιά που γίνει από 
τον Ανάδοχο ή από το προσωπικό που χρησιμοποιεί θ΄αποκαθίσταται από αυτόν αμέσως και σε 
περίπτωση άρνησής του, θα προσδιορίζεται το ισόποσο της ζημίας και θα αφαιρείται από την 
αμοιβή του ή όπως προβλέπει η νομοθεσία στις περιπτώσεις αυτές.  
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7.     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την 
εργασία (εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία - Σ.Σ.Ε. - ατομικές συμβάσεις εργασίας), τη νομοθεσία 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, καθώς 
και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, κ.λ.π., 
ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης, που προκύπτει από 
αυτές. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί παράβαση του εν λόγω όρου θα καταγγέλλεται η Σύμβαση 
με τον Ανάδοχο με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, υπέρ του Α.Σ.Ε.Π. 
8.    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του, ότι ουδεμία εξάρτηση ή 
εργασιακή σχέση έχει με το Α.Σ.Ε.Π. Γι’ αυτό το προσωπικό που απασχολεί ο εργολάβος για την 
εκτέλεση της εργολαβίας δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κανένα λόγο ή αιτία, από το Α.Σ.Ε.Π. 
Ο μισθός, τα επιδόματα άδειας, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές και 
κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
9.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις (ρεπό) 
και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες, αδικαιολόγητες απουσίες κ.α. Ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση απουσίας του προσωπικού του, να φροντίζει εγκαίρως για την 
αντικατάσταση αυτού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται καθημερινώς, ο απρόσκοπτος καθαρισμός του 
κτιρίου. 
10. Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να 
φορά κατάλληλη ενδυμασία και να φορούν επάνω τους ταμπέλα που να αναγράφει το όνομά τους 
και την ιδιότητά τους στο χώρο. 
 11. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλίο υλικών καθαρισμού και συντήρησης, όπου θα καταγράφει 
τα υλικά με ημερομηνία προμήθειας και αριθμό τιμολογίου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο 
Α.Σ.Ε.Π., όποτε του ζητηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την παρούσα 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας. 
 12. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος σε Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό και 
να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα απασχοληθεί στις παραπάνω εργασίες σε Κρατικούς 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ κ.λ.π.)  
13.   Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο 
λειτουργίας της συμβάσεως εργολαβίας, χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση του εργοδότη. 
14.   Ο Ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του Δημοσίου για τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η 
Σύμβαση (με την ανάδοχο εταιρεία) με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
εταιρείας υπέρ του Α.Σ.Ε.Π.. 
15.    Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους χώρους του Α.Σ.Ε.Π., έλεγξε τις εγκαταστάσεις, 
οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του 
προσωπικού του, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. 
16.     Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή της 
εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του. 
 

Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα της Διακήρυξης αποτελούν 
απαράβατους όρους για την παροχή των υπηρεσιών Καθαριότητας στο κτίριο της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα και ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο, όπως 
επακριβώς προσδιορίζεται σε αυτό. 

 
                                                                                                          Αθήνα 24.02.2017 
                                                                                                             Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                          Ιωάννης Καραβοκύρης 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3122/24.02.2017 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ        
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   B΄ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.ΕΠ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

 Ο τακτικός καθαρισμός του κτιρίου του Aποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη 
Θεσσαλονίκη (Λ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη) περιλαμβάνει τον καθαρισμό όλων του χώρων του 
1ου ορόφου, όπου στεγάζονται τα γραφεία του Τμήματος, ήτοι 290 συνολικών τετραγωνικών 
μέτρων..   
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ- 3 ΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) 

 

ΟΡΟΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 
Α.Σ.Ε.Π. 

Θεσσαλονίκης 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ  

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
(ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ 

ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΩΡΑΡΙΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 

 
 

1ος 

 
 

290,00 τ.μ. 1 3 
 
12:30μ.μ - 15:30μ.μ. 

(3 ώρες) 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 Τρείς (3) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή) οι εξής εργασίες : 
α.  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα καθαριστικά με απολυμαντικές  
ιδιότητες. 

       β. Ξεσκόνισμα και καθαρισμός με καθαριστικό υγρό σε όλα τα έπιπλα σταθερά και κινητά 
(γραφεία, καθίσματα, ντουλάπες, βιβλιοθήκες, τηλέφωνα κ.λ.π.) καθώς και των εσωτερικών 
κουφωμάτων.  
       γ. Άδειασμα και καθαρισμός των δοχείων απορριμμάτων και τοποθέτηση νέας πλαστικής 
σακούλας σε αυτά. 

   δ.  Καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας εξωτερικά και πλύσιμο των σκευών. 
ε. Καθαρισμός και απολύμανση W.C. και των ειδών υγιεινής με κατάλληλα καθαριστικά με 
απολυμαντικές ιδιότητες. 
στ. Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, χαρτιού κουζίνας, σαπουνιού και 
αποσμητικών λεκάνης, τα οποία (υλικά) διαθέτει ο Ανάδοχος. 
ζ. Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε πλαστικούς σάκους και μεταφορά τους στους 
κάδους απορριμμάτων του Δήμου. 

 

 Δύο (2) φορές το μήνα  
       Καθαρισμός των τζαμιών (τα πίσω τζάμια μέσα-έξω και τα μπροστά μόνο από μέσα). 
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Το παραπάνω πρόγραμμα θα είναι αναρτημένο στο χώρο των γραφείων του Αποκεντρωμένου 
Τμήματος του Α.Σ.ΕΠ.  στη Θεσσαλονίκη και θα το υπογράφει σε κάθε επίσκεψη ο υπεύθυνος/η 
καθαριστής/τρια. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
1. Όλον τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό (σάρωθρα, φαράσια, ηλεκτρικές σκούπες, καρότσια 
σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος, τρόλεϊ καθαριστριών κ.λ.π.), 
τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά, βούρτσες, σάκοι απορριμμάτων κ.λ.π.) καθώς και άλλο 
σχετικό απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων θα τα διαθέτει ο Ανάδοχος. 
2. Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 
3. Τα απολυμαντικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
και να έχουν CE mark επισήμανση. 
4. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, 
να  είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να προκαλούν φθορές 
βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου. 
5. Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται κατά το ωράριο που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση. 

         
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1.  Ο Ανάδοχος καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση του έργου.  
2.    Ο Ανάδοχος υποχρεούται :  
        α. να προσκομίσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικού και στη Διεύθυνση Διοικητικού του Α.Σ.Ε.Π., κατάσταση του προσωπικού, που θα 
αναλάβει τον καθαρισμό, με πλήρη στοιχεία, όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 
της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και να πληροφορεί τα εν λόγω Τμήματα για κάθε αλλαγή 
προσωπικού που θα γίνεται, με σχετική επιστολή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση όπως 
αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής, το 
οποίο θα επιδεικνύεται όταν ζητηθεί στο Α.Σ.Ε.Π. ή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
        β. να υποβάλλει στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού του Α.Σ.Ε.Π. για κάθε 
μήνα Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 
του ΙΚΑ για το προσωπικό, που απασχολεί. 
         γ. να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, να καταβάλλει τις 
νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από το νόμο ή την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), να τηρεί το 
ωράριο που αναφέρεται στην παρούσα, να καταβάλλει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα τις 
ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με ευθύνη και 
έξοδά του (μη έχοντας το Α.Σ.Ε.Π. οιαδήποτε σχέση με το προσωπικό αυτό) να τηρεί τους όρους 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των εν 
λόγω όρων, θα καταγγέλλεται η σύμβαση. 
3.    Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης να αναρτήσει την αναφερομένη 
στο υπό στοιχ. 2α κατάσταση προσωπικού όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 
της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε 
εργαζομένου, σε σημείο που θα του υποδειχθεί από το Α.Σ.Ε.Π. 
4.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού το 
κατάλληλο προσωπικό που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε 
να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης και άψογο από πλευράς εργατικότητας, 
συνέπειας ήθους και συμπεριφοράς, Σε αντίθετη περίπτωση το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να ζητήσει 
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εγγράφως την αντικατάσταση υπαλλήλου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  
5.   Ο Ανάδοχος δηλώνει και υπόσχεται ότι το προσωπικό, που θα διαθέσει για την εκτέλεση του 
έργου, δεν θα προκαλεί φθορές, καταστρέφει ή εξαφανίζει έγγραφα ή αντικείμενα της Υπηρεσίας και 
θα τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όλα όσα λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση του έργου. 
6.    Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν 
και στο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία αυτή, στο προσωπικό του Α.Σ.Ε.Π. ως 
και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, γι’ αυτό πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε όλους τους ανωτέρω. Κάθε ζημιά που γίνει από 
τον Ανάδοχο ή από το προσωπικό που χρησιμοποιεί θ΄αποκαθίσταται από αυτόν αμέσως και σε 
περίπτωση άρνησής του, θα προσδιορίζεται το ισόποσο της ζημίας και θα αφαιρείται από την 
αμοιβή του ή όπως προβλέπει η νομοθεσία στις περιπτώσεις αυτές.  
7.    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την 
εργασία (εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία - Σ.Σ.Ε. - ατομικές συμβάσεις εργασίας), τη νομοθεσία 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, καθώς 
και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, κ.λ.π., 
ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης, που προκύπτει από 
αυτές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του εν λόγω όρου θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με 
τον Ανάδοχο με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Α.Σ.Ε.Π. 
8.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του, ότι ουδεμία εξάρτηση ή 
εργασιακή σχέση έχει με το Α.Σ.Ε.Π. Γι’ αυτό το προσωπικό που απασχολεί ο εργολάβος για την 
εκτέλεση της εργολαβίας δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κανένα λόγο ή αιτία, από το Α.Σ.Ε.Π. 
Ο μισθός, τα επιδόματα άδειας, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές και 
κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
9.    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις 
(ρεπό) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες, αδικαιολόγητες απουσίες κ.α. Ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση απουσίας του προσωπικού του, να φροντίζει εγκαίρως για την 
αντικατάσταση αυτού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται καθημερινώς, ο απρόσκοπτος καθαρισμός του 
κτιρίου. 
10.  Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να 
φορά κατάλληλη ενδυμασία και να φορούν επάνω τους ταμπέλα που να αναγράφει το όνομά τους 
και την ιδιότητά τους στο χώρο. 
10.  Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να 
φορά κατάλληλη ενδυμασία και να φορούν επάνω τους ταμπέλα που να αναγράφει το όνομά τους 
και την ιδιότητά τους στο χώρο. 
 11.  Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλίο υλικών καθαρισμού και συντήρησης, όπου θα καταγράφει 
τα υλικά με ημερομηνία προμήθειας και αριθμό τιμολογίου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο 
Α.Σ.Ε.Π., όποτε του ζητηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την παρούσα 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας. 
 12.  Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος σε Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό και 
να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα απασχοληθεί στις παραπάνω εργασίες σε Κρατικούς 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ κ.λ.π.)  
13.   Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο 
λειτουργίας της συμβάσεως εργολαβίας, χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση του εργοδότη. 
14.   Ο Ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του Δημοσίου για τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η 
Σύμβαση (με την ανάδοχο εταιρεία) με κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εταιρείας 
υπέρ του Α.Σ.Ε.Π.. 
15.    Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους χώρους του Α.Σ.Ε.Π. και μελέτησε τα σχέδια 
κατόψεων, έλεγξε τις εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη 
και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. 
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16.     Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή της 
εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του. 

 
Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα της Διακήρυξης αποτελούν 

απαράβατους όρους για την παροχή των υπηρεσιών Καθαριότητας στο κτίριο της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα και ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο, όπως 
επακριβώς προσδιορίζεται σε αυτό. 

 
 
                                                                                                         Αθήνα 24.02.2017 
                                                                                                             Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
                                                                         Ιωάννης Καραβοκύρης 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  3122/24.02.2017 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ        
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα, κατ΄εφαρμογήν των οριζομένων στις οικείες διατάξεις και ειδικότερα στο 
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές 
υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την 
επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  
  
1.3. Στον ενιαίο σφραγισμένο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 
1.3.1.  Η λέξη «Προσφορά»  
1.3.2. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας, που 
διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
1.3.3.  Ο τίτλος της Σύμβασης 
1.3.4. Το κτίριο του ΑΣΕΠ που αφορά η προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, 
ήτοι «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ΑΣΕΠ (ΑΘΗΝΑ)» ή «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ του ΑΣΕΠ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)» 
Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά και για τα δύο κτίρια του Α.Σ.Ε.Π. αυτή θα 
κατατεθεί για κάθε κτίριο, σε ξεχωριστό φάκελο.  
1.3.5. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής). 
1.3.6. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντος 
 

1.4. Μέσα στο ενιαίο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται τρείς (3) 
ξεχωριστοί υποφάκελοι: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου (ήτοι, το 
Κτίριο του ΑΣΕΠ, που αφορά η προσφορά, π.χ. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. (ΑΘΗΝΑ)» ή 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), τον αριθμό της Διακήρυξης κ.α.) και 
περιλαμβάνουν τα εξής :  
 

1.4.1. Ο φάκελος με την ένδειξη «ΔIKAIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», περιλαμβάνει επί 
ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

 
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας.  
Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη 
ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 79 
του Ν.4412/2016 :  
• δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας 
αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.  
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• πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76, 77 
του Ν.4412/2016.  
Διευκρίνιση : Το ανωτέρω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης αφορά ιδίως: 
1. στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,  
2. στις περιπτώσεις Α.Ε. και συνεταιρισμούς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Το απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω ΤΕΥΔ υπογράφεται αντιστοίχως απ’ 
αυτούς.  
Το ανωτέρω ΤΕΥΔ σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών υπογράφεται από κάθε μέλος της ανάλογα 
με την νομική τους μορφή. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.78 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να 
προσκομίζεται χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με την νομική τους 
μορφή.  
 
β) Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου, 
περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας "υψηλής" ή "πολύ υψηλής" σοβαρότητας που να καλύπτει τα αναγραφόμενα της 
παραγράφου 2γ του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013(ΦΕΚ 88/τ.Α/2013) και ειδικότερα ότι δεν έχει 
επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Σ.Ε.Π.Ε. και του ασφαλιστικού 
φορέα λόγω παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση 
αλλοδαπών ή λόγω παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 
γ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, ως ακολούθως :  
   1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :  
α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 
τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο 
από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει 
στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ 
   2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  
α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας 
και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.  
   3. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.:  
Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 
νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα αποδεικτικά 
δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  
   4. Για φυσικά πρόσωπα:  
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  
   5. Για Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα :  
α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 
έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 
εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.  
β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 
ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται 
η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 
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δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες 
υποψηφίων. 
 
δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ.δδ του Ν.4412/2016.  
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  
 Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, 
τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις 
περιπτώσεις στ', ζ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα 
αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 
και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή 
στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης 
καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την 
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με 
υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις 
όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. {άρθρο 2 παρ.1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄)}  

 
 

1.4.2. Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤEΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει επί ποινή 
αποκλεισμού, τα  κάτωθι: 

 
α) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά σε αυτόν, - χωρίς να αναγράφονται οι τιμές –

όλες οι προσφερόμενες εργασίες και οι διαδικασίες καθαρισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα Α΄ ή/και στο Παράρτημα Β΄, της παρούσας, ήτοι Αναλυτικός πίνακας ελάχιστης 

απαίτησης ημερήσιας απασχόλησης (εργάσιμες ημέρες) και τεχνικές προδιαγραφές εργασιών 

καθαρισμού και ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της ενότητας Ι, του Παραρτήματος Α΄ ή/και του 

Παραρτήματος Β΄, ανάλογα σε ποιο κτίριο του Α.Σ.Ε.Π. αφορά η προσφορά, με την υπογραφή και 

σφραγίδα του υποψηφίου Αναδόχου.  

 
β) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά σε αυτόν όλες οι ειδικές υποχρεώσεις που 

θα έχει, καθώς και οι ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά την έναρξη της 

παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα με αναφερόμενα στην Ενότητα ΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ του 

Παραρτήματος Α΄ ή/και του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας, ανάλογα σε ποιο κτίριο του Α.Σ.Ε.Π. 

αφορά η προσφορά, με την υπογραφή και σφραγίδα αυτού.  

. 
β) Κατάλογο στον οποίον θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις καθαρισμού δημοσίων και 
ιδιωτικών κτιρίων, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων 
ετών. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν ειδικότερα στοιχεία για τη διάρκεια της 
εμπειρίας τους στον τομέα καθαρισμού κτιρίων με χρήση γραφείων, που δέχονται κοινό. Εμπειρία 
μικρότερη των τριών (3) καθιστά την προσφορά τεχνικώς απαράδεκτη, με συνέπεια την απόρριψή 
της.  
 
Επισήμανση:  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/145
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Σε περίπτωση ένωσης Προμηθευτών τα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να υποβάλλονται χωριστά 
για κάθε μέλος της. 
 

1.5. Ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαμβάνει επί ποινή 
αποκλεισμού τα κάτωθι:  

 
α) Την προσφερόμενη τιμή (προ Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε μηνιαία 

βάση σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και αριθμητικώς και το ποσοστό του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
Η τιμή της προσφοράς σε μηνιαία βάση χωρίς ΦΠΑ, θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση 

των προσφορών.  
Στην τιμή πρέπει να περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς βλ. και την παράγραφο 3 «ΤΙΜΕΣ» του 
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

 
β)  Σε χωριστό κεφάλαιο της Οικονομικής Προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού πρέπει 

να υποβληθεί συμπληρωμένο το υπόδειγμα του Πίνακα, που ακολουθεί, σύμφωνα με το άρθρο 
68 του Ν. 3863/2010, ως ισχύει, στο οποίο εξειδικεύονται τα εξής:  

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

α. Αριθμός εργαζομένων εκ των οποίων, τουλάχιστον δύο (2) άτομα θα είναι 
ηλικίας άνω των 25 ετών. 

 

β. Ημέρες και ώρες εργασίας  

γ. 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 

 

ζ) Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, 
των αναλώσιμων, του  εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

 

 
* Επιπρόσθετα  
- Οι προσφέροντες επισυνάπτουν αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης, στην οποία τυχόν 
υπάγονται οι εργαζόμενοι  

 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα 
χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν τα 
στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 
1.6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά 
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μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 
του ενδιαφερομένου. Σύμφωνα με το άρθρο 257 παρ. 3 του Ν.4412/2016, εφόσον ένας οικονομικός 
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 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. 
 
1.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
1.8 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου ή ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπηρεσίας, μετά 
τη σχετική Γνωμοδότηση του Συλλογικού Οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
 
2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

2.1 Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο της εγγυητικής επιστολής που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και 
εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα 
των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. 
2.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης: Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η 
ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 
Φ.Π.Α.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν. 4412/16. 
2.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. 
 
3. ΤΙΜΕΣ 
3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
αριθμητικώς, Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ (€) ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
3.2. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και 
παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 
3.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3.4. Η δαπάνη υπόκειται στις εξής νόμιμες κρατήσεις:  
    α)  0,06% στο καθαρό ποσό υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.7   

άρθρο 375  του Ν.4412/2016) 
     β) 3% τέλος χαρτοσήμου επί του 0,06% 
     γ) 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού του χαρτοσήμου 

Οι ανωτέρω κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας. 
       Κατά την εξόφληση της δαπάνης που αφορά στην εν λόγω παροχή υπηρεσιών, θα γίνει 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%, επί του καθαρού ποσού της αξίας (παρ.2 άρθρο 64 του 
Ν.4172/2013). 
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Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σε ποσοστό 24%, βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 
3.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών και αυτοί υποχρεούνται να τα παράσχουν. 
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
4.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Τεχνικών 
Προσφορών». 
 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
δημόσια, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη. Αποσφραγίζεται αρχικά, ο κυρίως 
φάκελος προσφοράς, εν συνέχεια ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», όπου η Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, μονογράφει όλα τα φύλλα και αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 
προκειμένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές. 
 Ακολούθως αποσφραγίζεται ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς», όπου η Επιτροπή 
μονογράφει όλα τα φύλλα και γνωμοδοτεί ποιες από τις κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές είναι και 
τεχνικά αποδεκτές. 
 Στο τέλος και κατά την κρίση της Επιτροπής, αποσφραγίζεται είτε την ίδια ημέρα είτε σε 
επόμενη δημόσια συνεδρίαση, ο φάκελος της «Οικονομικής Προσφοράς», σύμφωνα με το άρθρο 
117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα φύλλα.  
 Ακολούθως η εν λόγω Επιτροπή αξιολογεί τις προσφορές με κριτήριο Κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, από όπου 
και προκύπτει ο «Προσωρινά Ανάδοχος». 
4.2 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης και ενημέρωση συμμετεχόντων 

Αμέσως μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό επί της 
αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η προσωρινή κατακύρωση και το διαβιβάζει αρμοδίως, προκειμένου να εκδοθεί η 
σχετική απόφαση κατακύρωσης. Η απόφαση κοινοποιείται (ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος) στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 
4.3 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στον προσωρινά Ανάδοχο 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση από την 
Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων, όπως περιγράφεται στην παρούσα 
Διακήρυξη, ο Προσωρινά Ανάδοχος καλείται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή του 
Ενημερωτικού, το οποίο θα του αποσταλεί ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να 
προσκομίσει στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6 Αθήνα, Τ.Κ. 115 23) σφραγισμένα σε φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της 
παρούσας. 
4.4 Μη υποβολή «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

Αν ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
ανωτέρω απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή αυτά που υποβληθούν κριθούν ψευδή ή 
ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και η Κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα, που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
4.5 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

Η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, παραλαμβάνει το 
σφραγισμένο φάκελο με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά κατακύρωσης 
και στην συνέχεια τον αποσφραγίζει. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η αρμόδια Επιτροπή 
προβαίνει στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, ως προς την πληρότητα και 
νομιμότητά τους, συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται την ανάδειξη αυτού στον οποίο 
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πρόκειται να γίνει η οριστική Κατακύρωση και το διαβιβάζει αρμοδίως, προκειμένου να εκδοθεί η 
σχετική απόφαση έγκρισης-οριστικής Κατακύρωσης. 
4.6 Κοινοποίηση Απόφασης Κατακύρωσης στους Προσφέροντες 

Η Απόφαση Κατακύρωσης κοινοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε προσφέροντα 
(εκτός από τον Προσωρινό Ανάδοχο), μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. 
4.7 Πρόσκληση Υπογραφής Σύμβασης – Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής 
Ευθύνης- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της Απόφασης Κατακύρωσης, η 
Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής Πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη «Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης», όπως περιγράφεται και 
στην παράγραφο 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Το ύψος της «Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, 
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή συντάσσεται 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της παρούσας. Η «Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης» 
επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της Σύμβασης. 
4.8 Υπογραφή Σύμβασης 
Μετά την ανακοίνωση Κατακύρωσης υπογράφεται η Σύμβαση. Η Σύμβαση, υπόδειγμα της οποίας 
βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας, συνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
105 του Ν. 4412/2016, κατά τα οριζόμενα στο άρθρου 135 του ιδίου Νόμου. Η Σύμβαση, 
καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί 
να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  
Το έγγραφο της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο στηρίζεται, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
4.9 Ενστάσεις 
      4.9.1. Οι Οικονομικοί Φορείς σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, έχουν δικαίωμα 
Ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα. Για την 
άσκηση Ένστασης κατά της Διακήρυξης, η Ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
      4.9.2. Η Ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της Ένστασης.  
      4.9.3. 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 από την Επιτροπή 
Ενστάσεων.  
4.10. Πρόσβαση συμμετεχόντων 

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο Διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 
προσφέρθηκαν.  Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές, που θα υποβληθούν, 
ορίζεται αμέσως μετά την λήξη της συνεδρίασης την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών σε 
διάρκεια, που θα οριστεί εκείνη την στιγμή και κατόπιν εκτιμήσεως από την Επιτροπή Διενέργειας 
του Διαγωνισμού.  

Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου κατά τον ως άνω χρόνο 
πρόσβασης θα υπογράψει σε σχετική κατάσταση που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία 
Διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο 
γνώσης αυτού.  
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5. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
5.1. Η παρούσα Διακήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή διέπεται αποκλειστικά 
από το Ελληνικό Δίκαιο.  
5.2. Για κάθε διαφορά - διένεξη που αφορά στους όρους της Διακήρυξης και στην εκτέλεση της 
Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσής 
τους είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας του φορέα Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Α.Σ.Ε.Π. και του Αναδόχου μετά την ολοκλήρωσης 
του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού, αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το 
χρονικό διάστημα από 01.04.2017 έως και την 31.12.2017.  

Σε περίπτωση υπογραφής της Σύμβασης μετά την 01.04.2017, αυτή άρχεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 31.12.2017, το τίμημα δε που θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο για τον μήνα, που ανατρέχει στην υπογραφή της θα είναι ανάλογο με το σύνολο 
των ημερών παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια αυτού.   
 
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
  Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 127 του Ν.4412/16 και περιγράφονται στην παράγραφο 4.9 του παρόντος 
Παραρτήματος.  
  Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ορισθείσα για τον παρόντα Συνοπτικό Διαγωνισμό Τριμελή 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 20073/24.10.2016 Απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης του Α.Σ.Ε.Π.  
 
8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
8.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη Σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας 
βίας χωρίς καμία περαιτέρω αποζημίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της 
συμβατικής περιόδου.  
8.2. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της Συμβάσεως απορρεουσών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε 
τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο.  
8.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και 
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.  
8.4. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.  
8.5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π.  
8.6. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή της, να 
την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν, εγγράφως στην Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά της 
νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου 
της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
8.7. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους του Α.Σ.Ε.Π.  
                                                                                    

                                                                                                         Αθήνα 24.02.2017 
                                                                                                             Ο Πρόεδρος  
 
                                                                         Ιωάννης Καραβοκύρης 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3122/24.02.2017 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ       
  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ΄ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο 
αντίτυπα, ένα πρωτότυπο, και ένα αντίγραφο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
1. Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα (Από όλους τους Φορείς Ασφάλισης). 
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης [Κύριας (π.χ. ΙΚΑ) και Επικουρικής] και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι 
μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 
 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την ημερομηνία 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, για: 
(2.1) Κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι:  
(i) 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 σελ.42),  
(ii) δωροδοκία, όπως αυτή 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 σελ.1) και στην παράγραφος 1 του άρθρου 2 της απόφασης- 
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σελ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
(iii)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 316 της 27.11.1995 σελ.48), η οποία κυρώθηκε με 
τον Ν. 2803/2000 (Α’ 48),  
(iv)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 (EE L 164 της 22.6.2002, σελ.3), ή 
ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 
(v) 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 16PROC005219871 2016-10-11 
23 παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005 
σελ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α’ 166),  
(vi) 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 
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101 της 15.4.2011, σελ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α’ 
215) 
(2.2) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
(2.3) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι.  
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης του «Προσωρινά Ανάδοχου» στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
των παραπάνω περιπτώσεων εδαφ. 3 και 4 παρούσης παραγράφου, εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της Χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
 
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά την έγγραφη 
ειδοποίηση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσής της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. Εάν δεν αποδεικνύεται η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος μπορεί 
να ζητηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 
 
Εφόσον πρόκειται:   
α)Για ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα: 
Υποβάλλονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις 
Α.Ε.. 
► Διευκρίνιση: Για τις υπόχρεες για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε, ΑΕ) 
γίνονται αποδεκτά τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αυτό. 
β) Για Φυσικά και Νομικά Αλλοδαπά Πρόσωπα: 
Υποβάλλονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων 
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 
τους νόμιμους εκπροσώπους του. 
γ) Για Συνεταιρισμούς: 
Υποβάλλοντα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
δ) Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Υποβάλλονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που 
συμμετέχει στην Ένωση. 
 
Σημειώνεται ειδικά ότι: 
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Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 
ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην 
οποία είναι εγκατεστημένος ο Ανάδοχος. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. Η ένορκη αυτή 
βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο σφραγισμένο φάκελο του υποψήφιου 
αναδόχου. 
 
 

                                                                                                                Αθήνα 24.02.2017 
                                                                                                             Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
                                                                         Ιωάννης Καραβοκύρης 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  3122/24.02.2017 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ        
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας……………………. 
Κατάστημα……………………………….. 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)…………                             Ημερομηνία έκδοσης…………….. 
                                                                                              ΕΥΡΩ………………… 
Προς 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.) 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΟΥΛΙΟΥ  6 
Τ.Κ. 115-23  ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………….ΕΥΡΩ…………….. 
 
      Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ……………………………..(και ολογράφως)………………………….. στο οποίο 
και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας «…………… 
………………………………………………………………………………………………»  
……….(Δ/νση)……………………….  για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε 
μαζί σας η εν λόγω εταιρεία και αφορά στο Διαγωνισμό της ………… με αντικείμενο …….. 
………………………………., σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ……… ……………. Διακήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 
και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ……………………….ΕΥΡΩ 
αυτής. 
      Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
      Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
     Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 
     Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.                             
 
                                                                                                        Αθήνα 24/02/2017 

                                                                                                             Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                                             Ιωάννης Καραβοκύρης 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3122/24.02.2017 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ        
 

                                              Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΣΤ΄ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την ………………………. ημέρα …….από κοινού, μεταξύ:  
  

1. Αφενός του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού 
Πουλίου 6, Τ.Κ. 115 23, τηλ. 213 13 19 231, Fax: 213 1319 289, που ανήκει στην Δ.Ο.Υ Ψυχικού με 
ΑΦΜ:099324100 και το οποίο για λόγους συντομίας θα αποκαλείται στο εξής Α.Σ.Ε.Π. και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του Ιωάννη Καραβοκύρη, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.ΑΣΕΠ/οικ.33298/17.12.2014 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής  Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 813/19.12.2014 τ. τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και 
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα). 
 
2. Αφετέρου δε, του …………………… φυσικού προσώπου (πλήρη στοιχεία) ή της εταιρείας 
……………….  με την επωνυμία «……………………………………………..» και με Δ.Τ. 
«…………………….» η οποία ιδρύθηκε με την υπ΄αριθμ……………..συστατική πράξη του 
συμ/φου……………………….που δημοσιεύτηκε στο αριθ. ΦΕΚ……………. (για ΑΕ & ΕΠΕ), 
καταχωρήθηκε δε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό……………………. (θα αναφερθούν 
τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού) και εδρεύει στην……………………………… (περιοχή), 
(οδός, αριθμός)……………….., Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. 
……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. εκπροσωπείται δε νόμιμα στην παρούσα από τον κ. 
…………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), βάσει του από ………….. Πρακτικού του Δ.Σ. 
(εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), η οποία στην συνέχεια θα καλείται «Ανάδοχος»  
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
 Μετά τη διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, την ……………….., που έγινε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……………..Διακήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., κατακυρώθηκε στο 
…………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή στην εταιρεία ……………….  με την 
επωνυμία «……………………………………………..» και με Δ.Τ. «…………………….», με την υπ΄ 
αριθμ. ………/………...2017 απόφαση του ΑΣΕΠ, η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας μέρους στο 
κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα, επί της οδού Πουλίου 6, στους 
Αμπελόκηπους ή/και στο κτίριο του Αποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη, επί 
της Λ. Γεωργικής Σχολής 65, στη Θέρμη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας Σύμβασης.   

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της σύμβασης αυτής αποτελεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας: 
α) στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα και συγκεκριμένα ο 

τακτικός καθαρισμός χώρων του Ισογείου μετά της κυρίας Εισόδου πλην των γραφείων 001, 002, 
005, 007, 015, 014 & 017 και των πέντε πρώτων ορόφων, (Α΄, Β΄, Γ΄,  Δ΄ & Ε’) του Α.Σ.Ε.Π., πλην 
του γραφείου του Α΄ ορόφου όπου στεγάζεται ο χώρος του computer room και των UPS, επί της 
οδού Πουλίου 6, στους Αμπελόκηπους, για το χρονικό διάστημα από ………….. έως και την 
31.12.2017, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» της παρούσας, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής ή /και .  

β)  στο κτίριο του Αποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη επί της Λ. 
Γεωργικής Σχολής 65, στη Θέρμη, για το χρονικό διάστημα από………..έως και την 31.12.2017, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.  
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Το έργο θα υλοποιηθεί από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα σύμβαση και τα παραρτήματά της με 
τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια.  

ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την 
…………………………….., ήτοι ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έως και την 31.12.2017.  

Το Α.Σ.Ε.Π. δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, αν ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αρνείται να 
εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτήν ή δεν τις εκτελεί με τον τρόπο που ορίζεται 
σε αυτήν, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
επέρχονται από την περιέλευση στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» της εκ μέρους του Α.Σ.Ε.Π. καταγγελίας. 

Σε περίπτωση μεταστέγασης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα ή / και του 
Αποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη από τα ως άνω κτίρια σε άλλα κτίρια, η 
σύμβαση θα λυθεί αυτοδικαίως για το κτίριο που αφορά, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση 
αποζημιώσεως, εκτός και αν ο αναθέτων θελήσει τη διατήρηση της σύμβασης ή την τροποποίησή 
της. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται στον τακτικό καθαρισμό των προαναφερομένων χώρων, με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
1. Όλον τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό (σάρωθρα, φαράσια, ηλεκτρικές σκούπες, καρότσια 
σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος, τρόλεϊ καθαριστριών κ.λ.π.), 
τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά, βούρτσες, σάκοι απορριμμάτων κ.λ.π.) καθώς και άλλο 
σχετικό απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων θα τα διαθέτει ο Ανάδοχος. 
2. Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 
3. Τα απολυμαντικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
και να έχουν CE mark επισήμανση. 
4. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν θα πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες 
οσμές, να είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να προκαλούν 
φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου. 
5. Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται …………….. 
         

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1.  Ο Ανάδοχος καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση του έργου.  
2.    Ο Ανάδοχος υποχρεούται :  
        α. να προσκομίσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικού και στη Διεύθυνση Διοικητικού του Α.Σ.Ε.Π., κατάσταση του προσωπικού, που θα 
αναλάβει τον καθαρισμό, με πλήρη στοιχεία, όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 
της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και να πληροφορεί τα εν λόγω Τμήματα για κάθε αλλαγή 
προσωπικού που θα γίνεται, με σχετική επιστολή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση όπως 
αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης 
προσωπικού ή απόσπασμα αυτής, το οποίο θα επιδεικνύεται όταν ζητηθεί στο Α.Σ.Ε.Π. ή στα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν θα επιτρέπει σε κανέναν εργαζόμενο του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» 
να εργάζεται αν δεν αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλισμένος και μπορεί να υποχρεώνει αυτόν να 
προσκομίζει τα σχετικά επίσημα έγγραφα.   
        β. να υποβάλλει στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού του Α.Σ.Ε.Π. για κάθε 
μήνα Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 
του ΙΚΑ για το προσωπικό, που απασχολεί. 
         γ. να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, να καταβάλλει τις 
νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από το νόμο ή την οικεία Συλλογική Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) εφόσον αυτή υφίσταται, να 
τηρεί το ωράριο που αναφέρεται στην παρούσα, να καταβάλλει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα τις 
ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης με ευθύνη και 
έξοδά του (μη έχοντας το Α.Σ.Ε.Π. οιαδήποτε σχέση με το προσωπικό αυτό), να τηρεί τους όρους 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των εν 
λόγω όρων, θα καταγγέλλεται η σύμβαση. 
3.  Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης να αναρτήσει την  
προαναφερθείσα κατάσταση προσωπικού, όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 
της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε 
εργαζομένου, σε σημείο, που θα του υποδειχθεί από το Α.Σ.Ε.Π. 
4. Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων το προσωπικό του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα πρέπει να 
φορά κατάλληλη ενδυμασία και να φέρει  επάνω του ταμπέλα που να αναγράφει το όνομά του και 
την ιδιότητά του στον χώρο.  
5.    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού το 
κατάλληλο προσωπικό που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε 
να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης και άψογο από πλευράς εργατικότητας, 
συνέπειας ήθους και συμπεριφοράς, Σε αντίθετη περίπτωση το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να ζητήσει 
εγγράφως την αντικατάσταση υπαλλήλου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  
6.      Ο Ανάδοχος δηλώνει και υπόσχεται ότι το προσωπικό, που θα διαθέσει για την εκτέλεση του 
έργου, δεν θα προκαλεί φθορές, καταστρέφει ή εξαφανίζει έγγραφα ή αντικείμενα της Υπηρεσίας και 
θα τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όλα όσα λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση του έργου. 
7.     Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν 
και στο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία αυτή, στο προσωπικό του Α.Σ.Ε.Π. ως 
και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, γι’ αυτό πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε όλους τους ανωτέρω. Κάθε ζημιά που γίνει από 
τον Ανάδοχο ή από το προσωπικό που χρησιμοποιεί θ΄αποκαθίσταται από αυτόν αμέσως και σε 
περίπτωση άρνησής του, θα προσδιορίζεται το ισόποσο της ζημίας και θα αφαιρείται από την 
αμοιβή του ή όπως προβλέπει η νομοθεσία στις περιπτώσεις αυτές.  
8.     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την 
εργασία (εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία - Σ.Σ.Ε. - ατομικές συμβάσεις εργασίας), τη νομοθεσία 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, καθώς 
και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, κ.λ.π., 
ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης, που προκύπτει από 
αυτές. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί παράβαση του εν λόγω όρου θα καταγγέλλεται η Σύμβαση 
με τον Ανάδοχο με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, υπέρ του Α.Σ.Ε.Π. 
9.    Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του, ότι ουδεμία εξάρτηση ή 
εργασιακή σχέση έχει με το Α.Σ.Ε.Π. Γι’ αυτό το προσωπικό που απασχολεί ο εργολάβος για την 
εκτέλεση της εργολαβίας δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κανένα λόγο ή αιτία, από το Α.Σ.Ε.Π. 
Ο μισθός, τα επιδόματα άδειας, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές και 
κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
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10.    Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό της με δικές του δαπάνες για κάθε 
είδους ατύχημα. Το Α.Σ.Ε.Π. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 
τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του Αναδόχου, όσο και 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου.  
11.    Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις 
(ρεπό) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες, αδικαιολόγητες απουσίες κ.α Ο Ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση απουσίας του προσωπικού του, να φροντίζει εγκαίρως για την 
αντικατάσταση αυτού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται καθημερινώς, ο απρόσκοπτος καθαρισμός του 
κτιρίου. 
12.    Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» οφείλει να τηρεί βιβλίο υλικών καθαρισμού και συντήρησης, όπου θα 
καταγράφει τα υλικά με ημερομηνία προμήθειας και αριθμό τιμολογίου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο 
στο Α.Σ.Ε.Π., όποτε ζητηθεί, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την παρούσα 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας. 
13.    Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος σε Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό 
και να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα απασχοληθεί στις παραπάνω εργασίες σε 
Κρατικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ κ.λ.π.)  
14.   Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον 
χώρο λειτουργίας της συμβάσεως εργολαβίας, χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση του εργοδότη.  
15.   Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ευθύνεται προσωπικά έναντι του Δημοσίου για τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα 
καταγγελθεί η Σύμβαση (με την ανάδοχο εταιρεία) με κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της 
εταιρείας υπέρ του Α.Σ.Ε.Π.. 
16.   Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή 
της εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του. 
 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 Ν.3863/2010, ΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

 Αριθμός  εργαζομένων: ……… 

 Ημέρες και ώρες εργασίας: …… 

 Συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι  
(άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, Α’): ………. 

 Νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων: Ετήσιες μικτές αποδοχές …………….€  

 Ασφαλιστικές εισφορές: Ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ………€  

 Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο ….. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  Α.Σ.Ε.Π. 

 Για την εκπλήρωση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, του αναφερομένου στο 
άρθρο 1 αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, το Α.Σ.Ε.Π. υποχρεούται να διευκολύνει την 
πρόσβαση του προσωπικού του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», στις εγκαταστάσεις του κτιρίου ………. 
      

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Η συνολική δαπάνη για τα αναφερόμενα, στο άρθρο 1 της παρούσας  αντικείμενο, ανέρχεται για 
το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα ή/και του Αποκεντρωμένου Τμήματος 
του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη, στο ποσό των ……………ευρώ (…………..€), πλέον της αξίας του 
Φ.Π.Α. 24%, ποσού …………………………(…………….€), ήτοι συνολικού ποσού 
………….(…………….€). 

Για την πραγματοποίηση της δαπάνης εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. ………….Απόφαση 
Δέσμευσης Πίστωσης …….., η οποία καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό………..στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Α.Σ.Ε.Π. (ΑΔΑ: …………) 
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2.  Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα, για το αναλογούν τίμημα 
αυτής της περιόδου, με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής στο όνομα της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», 
αρμοδίως και σε βάρος του προϋπολογισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2017, του Ειδικού Φορέα 05-
620 ΚΑΕ 0875 «Αμοιβές για Δαπάνες Καθαριότητας», ύστερα από την έκδοση του σχετικού 
τιμολογίου και του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εκτέλεσης Εργασιών του Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της σύνταξης 
βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών……. της αρμόδιας Διεύθυνσης / ή Τμήματος……..  
 
3. Το συμβατικό ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά στο τέλος κάθε μήνα, δηλαδή  θα καταβάλλεται 
για το κτίριο ……………., ποσό …………………..ευρώ (……€), πλέον της αξίας του νομίμου Φ.Π.Α., 
ποσού ……………….ευρώ (………..€), δηλαδή συνολικού ποσού ……………ευρώ (………..€), μετά 
την αφαίρεση των προβλεπόμενων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις Αποφάσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών, κρατήσεων και την προσκόμιση των απαραίτητων προς τούτο 
δικαιολογητικών (Ασφαλιστική, Φορολογική Ενημερότητα κλπ.). 
 
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ»  είναι: 

 α)  Πρωτότυπο τιμολόγιο του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» 
   β) Πρωτόκολλο εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και 

Εργασιών του  Α.Σ.Ε.Π., το οποίο θα βεβαιώνει ότι πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής, κατόπιν σύνταξης σχετικής βεβαίωσης ……. 

γ)  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
δ)  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
ε)  Αντίγραφο της σύμβασης αυτής. 

στ)  Ό,τι άλλο σχετικό έγγραφο ή δικαιολογητικό στοιχείο ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια 
Υπηρεσία Ελέγχου/Α.Σ.Ε.Π. για τη νομιμοποίηση της δαπάνης. 

        ζ) Κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί στο Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτή προκύπτει από το 
πληροφοριακό σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας 
        η) Αποδεικτικό εξόφλησης του απασχολούμενου προσωπικού με χρήση ηλεκτρονικού μέσου 

πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής του απασχολούμενου προσωπικού  
        θ)  Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό 
σύστημα του ΙΚΑ 

 ι)  Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει πληρώσει όλους τους μισθούς και επιδόματα κ.α. στους 
εργαζόμενους  μέχρι και τον μήνα της πληρωμής του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ». 

 
5.  O «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, ως ακολούθως: 
        5.1. α)  0,06% στο καθαρό ποσό υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(παρ.7   άρθρο 375  του Ν.4412/2016) 
                β) 3% τέλος χαρτοσήμου επί του 0,06% 
                γ) 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού του χαρτοσήμου 

   5.2.  Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8%, επί του καθαρού ποσού της αξίας 
των υπηρεσιών, προ φόρων και κρατήσεων (παρ.2 άρθρο 64 του Ν.4172/2013) 

   5.3   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σε ποσοστό 24%, βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατέθεσε: 
 α) Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο ………….. την υπ’ αριθμ. ………………. 

εγγυητική επιστολή της …………………………. / Κατάστημα ……………………, ύψους 
…………………………ευρώ και …………………… λεπτών (……………..€), που αντιστοιχεί στο 
πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α και λήγει την 
……………. 

β) Φορολογική ενημερότητα, 
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       γ) Ασφαλιστική ενημερότητα, 
 δ) Κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου/των κτιρίων με πλήρη 

στοιχεία αυτού, όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας,  
ε)  Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) όπως αυτή προκύπτει από το πληροφοριακό 

σύστημα του ΙΚΑ.  
στ) Στοιχεία μισθοδοσίας για το υπό στοιχ. (δ) προσωπικό.  
ζ)  Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), όπως αυτή προκύπτει από το Πληροφοριακό 

Σύστημα του ΙΚΑ  
 η) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (Α΄75), ότι θα τηρεί 

απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς 
επίσης και ότι θα υποβάλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για κάθε μήνα Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) από 
το Ι.Κ.Α.  

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα επέχει θέση ποινικής 
ρήτρας και θα επιστραφεί στην Τράπεζα που την εξέδωσε, μετά την ολοκλήρωση των όρων της 
σύμβασης, για τους οποίους έχει εκδοθεί, μετά δηλαδή από την λήξη αυτής και την εκκαθάριση 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
2. Σε περίπτωση που ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν συμμορφωθεί πλήρως με όλους τους όρους της 
σύμβασης, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, η οποία επέχει θέση ποινικής 
ρήτρας, καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό ή για μέρος αυτής, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της «Περί προμηθειών του Δημοσίου Νομοθεσίας», των οποίων ο 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δήλωσε ότι έλαβε γνώση και τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.   
            Πέραν αυτού το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να αναθέσει σε άλλο «ΑΝΑΔΟΧΟ» την καθαριότητα των 
χώρων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του στην Αθήνα και / ή των χώρων του κτιρίου του 
Aποκεντρωμένου Τμήματος του στη Θεσσαλονίκη. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του 
Δημοσίου ή τυχόν διαφέρον, που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου 
«ΑΝΑΔΟΧΟΥ». 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

       Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης και του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄» και/ή του 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄» θεωρούνται εξίσου ουσιώδεις και περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και 
μόνο σ΄ αυτό. Η κατάργηση ή τροποποίηση τους μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας 
των συμβαλλομένων μερών. 
      Ουδεμία άλλη συμφωνία, όσον αφορά στο αντικείμενο της παρούσης σύμβασης, προγενέστερη 
και μη, αναφερόμενη σ΄ αυτή είναι ισχυρή. 
       Το Α.Σ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να παρατείνει την ισχύ της παρούσας 
σύμβασης για διάστημα μέχρι και τρεις (3) επιπλέον μήνες, χωρίς αναπροσαρμογή της 
κατακυρωθείσας τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά μήνα.                                                 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και στο διηνεκές, οι συμβαλλόμενοι 

υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια και να μη γνωστοποιούν σε τρίτους, οποιοδήποτε θέμα 
περιέρχεται σε γνώση τους.  

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να μεριμνά, ώστε το προσωπικό του να τηρεί την ως άνω 
υποχρέωση.  
      Το Α.Σ.Ε.Π. υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους 
πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με την διοίκηση, λειτουργία, επιχειρηματική, εμπορική και 
οικονομική δραστηριότητα του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ». 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΔΑ: ΨΟΩΔ6Η6-70Θ



 - 33 - 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 
Για κάθε διαφορά, που τυχόν  ήθελε προκύψει,  από την παρούσα σύμβαση και που αφορά 

στην εκτέλεση ή εφαρμογή ή ερμηνεία της, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τους 
συμβαλλόμενους για φιλική διευθέτηση μεταξύ τους, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση, που για την επίλυση της διαφοράς, ακολουθηθεί η δικαστική οδός, τότε 
αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο, το Ελληνικό. 

Δύναται επίσης, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, οποιαδήποτε 
διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, να επιλυθεί 
διαιτητικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚπολΔ (άρθρα 867 επ.), οι δε αποφάσεις της διαιτησίας 
ρητά συμφωνείται να είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως 
αυτή καθορίζεται από τους Ελληνικούς Νόμους. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία 
και τα αποτελέσματά της, η ισχύς της παρούσας Σύμβασης θα αναστέλλεται. Η επέλευση της 
ανωτέρας βίας πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως (έστω και με μετάδοση μέσω fax) εντός 48 
ωρών από την εμφάνισή της. 
Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του 
προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.  

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του: 

1. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειώνκαι υπηρεσιών » (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»(ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016), ως ισχύει. 
2. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) ως ισχύει. 
3.  Κείμενες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου  
 
των οποίων ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Για όλα τα λοιπά θέματα, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της αριθμ. 952/19.01.2017 
Διακήρυξης, τα αναφερόμενα στην Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», τα 
οποία ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, και αφού διαβάστηκε 
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. 

Από τα τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής, δύο (2) κατατέθηκαν στο αρμόδιο 
Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού του Α.Σ.Ε.Π. και τα άλλα δύο (2) έλαβε ο 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
                  ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΑΔΟΧΟ»                                                            ΓΙΑ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π. 
                                                                      

                                                                                                                   Αθήνα 24/02/2017 
                                                                                                                        Ο Πρόεδρος  
 
 
                                                                            Ιωάννης Καραβοκύρης 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ…… ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ        
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ (ΑΘΗΝΑ) 

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

 Ο τακτικός καθαρισμός του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας (Πουλίου 6 – Αθήνα) 
περιλαμβάνει τον καθαρισμό των χώρων του Ισογείου μετά της Κυρίας Εισόδου και των πέντε 
πρώτων ορόφων (Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄, Ε΄), ήτοι 4.641,67 τετραγωνικών μέτρων, ως ακολούθως:  
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ) 

 

ΟΡΟΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 
Α.Σ.Ε.Π. 
Αθήνας 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ 

ΟΡΟΦΟ  

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΩΡΑΡΙΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ** 670,67 

4 * 16 
15:30μ.μ.-19:30μ.μ. 

(4 ώρες) 

         1ος ***   674,00 

           2ος     825,00 

           3ος 825,00 

           4ος 825,00 

           5ος 822,00 

        4.641,67 

     
EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
 
*     Εκ των οποίων, τουλάχιστον δύο (2) άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών. 
 
 **  Στον χώρο του ΙΣΟΓΕΙΟΥ δεν συμπεριλαμβάνονται εργασίες καθαριότητας στα γραφεία: 
      001 - Γραφείο Συλλόγου 
      002 – Ιατρείο 
      005 – Αίθουσα διαλογής 
      007 – Γραφείο συντηρητή 
      014 – Βαθμολογικό 
      015 – Αίθουσα με PC 
       
*** Στον χώρο του 1ου ορόφου δεν συμπεριλαμβάνονται εργασίες καθαριότητας στο γραφείο 
του computer room, καθώς και στο γραφείο των UPS. 
    
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Α. Καθημερινά (κατά τις εργάσιμες ημέρες) οι εξής εργασίες: 
 
1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
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 Ξεσκόνισμα και καθαρισμός με καθαριστικό υγρό σε όλα τα έπιπλα σταθερά και κινητά 
(γραφεία, καθίσματα, ντουλάπες, βιβλιοθήκες, τηλέφωνα κ.λ.π.) στα πρεβάζια των 
παραθύρων και εξάλειψη των αποτυπωμάτων από τις πόρτες. 

 Άδειασμα και καθαρισμός των δοχείων απορριμμάτων και τοποθέτηση νέας πλαστικής 
σακούλας σε αυτά. 

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων (γραφείων, κουζινών, διαδρόμων και της 
κυρίας Εισόδου) με κατάλληλα καθαριστικά με απολυμαντικές ιδιότητες. 

3. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

 Άδειασμα, πλύσιμο των καλάθων αχρήστων και τοποθέτηση νέας πλαστικής σακούλας σε 
αυτά. 

 Πλύσιμο και απολύμανση όλων των τοίχων, των ειδών υγιεινής, των νιπτήρων, των 
ντουλαπιών, με κατάλληλα καθαριστικά με απολυμαντικές ιδιότητες. 

 Ξεσκόνισμα, καθάρισμα και γυάλισμα των καθρεπτών. 

 Πλύσιμο, σφουγγάρισμα και απολύμανση των δαπέδων με κατάλληλα καθαριστικά με 
απολυμαντικές ιδιότητες. 

 Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας WC (χαρτί υγείας, 
χειροπετσέτες, κρεμοσάπουνο, κ.λ.π.), τα οποία προμηθεύεται το Α.Σ.Ε.Π. 

4. ΚΟΥΖΙΝΕΣ 

 Καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση στα εξωτερικά ντουλάπια και στους πάγκους, με 
κατάλληλα καθαριστικά με απολυμαντικές ιδιότητες 

 Τοποθέτηση όλων των αναγκαίων υλικών (χειροπετσέτες κ.α.), τα οποία προμηθεύεται το 
Α.Σ.Ε.Π. 

5. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

 Καθάρισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων όλων των ανελκυστήρων με κατάλληλα 
καθαριστικά με απολυμαντικές ιδιότητες. 

 Καθάρισμα στα τοιχώματα, στους καθρέπτες, στις πόρτες αυτών και εξάλειψη των 
αποτυπωμάτων από αυτές. 

6. ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ 

 Οι υαλοπίνακες των Εισόδων (κυρίας Εισόδου και γραφείων Ισογείου) θα καθαρίζονται και 
θα γυαλίζονται επιμελώς καθημερινά. 

7. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε πλαστικούς σάκους και μεταφορά τους στους κάδους 
απορριμμάτων του Δήμου. 

 
Β. Μία (1) φορά το μήνα: 

Καθάρισμα σε όλες τις εσωτερικές πόρτες καθώς και στα τζάμια όλων των εσωτερικών 
χωρισμάτων των γραφείων, με κατάλληλα καθαριστικά.   

                                 
Γ. Μία (1) φορά το εξάμηνο: 

 Καθάρισμα της εσωτερικής πλευράς όλων των εξωτερικών υαλοπινάκων, με κατάλληλα 
καθαριστικά.   

     
                                                                 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
                  ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΑΔΟΧΟ»                                                            ΓΙΑ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π. 
                                                                       
                                                                                                                    Αθήνα 24/02/2017 

                                                                                                                        Ο Πρόεδρος  
 
 
                                                                                   Ιωάννης Καραβοκύρης 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ……. ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ        
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.ΕΠ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

 Ο τακτικός καθαρισμός του κτιρίου του Aποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη 
Θεσσαλονίκη (Λ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη) περιλαμβάνει τον καθαρισμό όλων του χώρων του 
1ου ορόφου, όπου στεγάζονται τα γραφεία του Τμήματος, ήτοι 290 συνολικών τετραγωνικών 
μέτρων..   
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ- 3 ΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) 

 

ΟΡΟΦΟΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 
Α.Σ.Ε.Π. 

Θεσσαλονίκης 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ  

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
(ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ 

ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΩΡΑΡΙΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 

 
 

1ος 

 
 

290,00 τ.μ. 1 3 
 
12:30μ.μ - 15:30μ.μ. 

(3 ώρες) 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 Τρείς (3) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή) οι εξής εργασίες : 
α.  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με κατάλληλα καθαριστικά με απολυμαντικές  
ιδιότητες. 

       β. Ξεσκόνισμα και καθαρισμός με καθαριστικό υγρό σε όλα τα έπιπλα σταθερά και κινητά 
(γραφεία, καθίσματα, ντουλάπες, βιβλιοθήκες, τηλέφωνα κ.λ.π.) καθώς και των εσωτερικών 
κουφωμάτων.  
       γ. Άδειασμα και καθαρισμός των δοχείων απορριμμάτων και τοποθέτηση νέας πλαστικής 
σακούλας σε αυτά. 

   δ.  Καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας εξωτερικά και πλύσιμο των σκευών. 
ε. Καθαρισμός και απολύμανση W.C. και των ειδών υγιεινής με κατάλληλα καθαριστικά με 
απολυμαντικές ιδιότητες. 
στ.Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, χαρτιού κουζίνας, σαπουνιού και 
αποσμητικών λεκάνης, τα οποία (υλικά) διαθέτει ο Ανάδοχος. 
ζ. Συγκέντρωση των απορριμμάτων σε πλαστικούς σάκους και μεταφορά τους στους 
κάδους απορριμμάτων του Δήμου. 

 

 Δύο (2) φορές το μήνα  
       Καθαρισμός των τζαμιών (τα πίσω τζάμια μέσα-έξω και τα μπροστά μόνο από μέσα). 
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Το παραπάνω πρόγραμμα θα είναι αναρτημένο στο χώρο των γραφείων του Αποκεντρωμένου 
Τμήματος του Α.Σ.ΕΠ.  στη Θεσσαλονίκη και θα το υπογράφει σε κάθε επίσκεψη ο υπεύθυνος/η 
καθαριστής/τρια. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΑΔΟΧΟ»                                                                         ΓΙΑ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π. 
                  
                                                   

                                                
                                                                                                                     Αθήνα 24/02/2017 

                                                                                                                           Ο Πρόεδρος  
 
 

                                                                                                                              Ιωάννης Καραβοκύρης 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  3122/24.02.2017 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ        
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ζ΄ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 7452 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΟΥΛΙΟΥ 6, Τ.Κ. 11523 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ. ΚΑΚΝΑ /Κ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ  

- Τηλέφωνο: 2131319264 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@asep.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www@asep.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης Διενέργεια Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κτίριο της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα και στο κτίριο του Αποκεντρωμένου Τμήματος του 

Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη.  

CPV): 90910000-9  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ005712195 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες  

 

 

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 αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

  

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
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εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

  

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. 

 

ΑΔΑ: ΨΟΩΔ6Η6-70Θ



 - 43 - 

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 φορέας  

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

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

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

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 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, αναφέρετε
xvii

: 

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 αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

[……] 
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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 

ασφάλισης
xxi

, 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 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά 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 δικαίου
xxiv

; 

[] 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 

καταστάσεις
xxv

 : 

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 συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

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 παράπτωμα
xxvii

; 

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:  

[..........……] 
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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 σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxx

 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 

[] Ναι [] Όχι 
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αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

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: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής
xxxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β : Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

  

Tα τελευταία τρία χρόνια 
xxxii

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούς
xxxiii

: 

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 
    

 

 

 

 

 

 

 

Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

 

 

[……] 
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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 αναφέρονται
xxxiv

, εκτός εάν : 

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

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxv

. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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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 ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

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 αποκλεισμό  για 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 
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48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 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. 

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. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

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

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

ΑΔΑ: ΨΟΩΔ6Η6-70Θ



 - 55 - 

                                                                                                                                                    
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 σύμβασης  ή 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 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv 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.  

 

                                                                                                       Αθήνα 24/02/2017 
                                                                                                            Ο Πρόεδρος 
                                                          
 

                                                                                           Ιωάννης Καραβοκύρης 
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