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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχυδροµική διεύθυνση

ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆ΙΑΚΟΥ 1

Πόλη

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ταχυδροµικός Κωδικός

14565

Χώρα

ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός NUTS

EL305 (Ανατολική Αττική)

Τηλέφωνο

2132030600

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

secretariat@dionysos.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

α. ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού ,

29

& ΑΘ.

β. Τεχνικές προδιαγραφές ,
το σύνολο των αιτηµάτων για τη παροχή
διευκρινήσεων οφείλεται να πραγµατοποιείται
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και
συγκεκριµένα µέσω της επικοινωνίας του
συγκεκριµένου συστηµικού διαγωνισµού µε α/α
73586

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο www dionysos.gr
(URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση,
Υποτοµέας ΟΤΑ,
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες
(Οργανισµός Τοποικής Αυτοδιοίκησης
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr , ενώ τα πρωτότυπα καταπείθονται στο πρωτόκολλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι
γενικώς διαθέσιµα. Η απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω
εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής
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πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Τα έγγραφα
αναρτηθούν και στην ιστοσελιδα του ∆ήµου : www.dionysos.gr

ης

σύµβασης

θα

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση προµηθειών θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον ΚΑ 10.6274.0001 µε τίτλο “∆απάνες
καθαρισµού εσωτερικών χώρων και υαλοπινάκων των κτιρίων”. Σχετική πίστωση
52.490.75€ είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους
2019, το υπόλοιπο ποσό των 76.469,25€ θα βαρύνει το προϋπολογισµό του ο.ε. 2020.
1.3 Συνοπτική
σύµβασης

Περιγραφή

φυσικού

και

οικονοµικού

αντικειµένου

της

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση του καθαρισµού των ∆ηµοτικών κτιρίων
του ∆ήµου ∆ιονύσου σε συνεργείο καθαριότητας. Οι χώροι που περιλαµβάνονται στη
σύµβαση είναι αναλυτικά οι εξής:
1. Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου επί της οδού Πεντζερίδη στον
Αγ. Στέφανο, στο οποίο περιλαµβάνονται : α) το Πολιτιστικό Κέντρο (ισόγειο)
και β) οι χώροι των γραφείων του ∆ηµοτολογίου - ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου - ∆/νσης Περιβάλλοντος (Α' όροφος). Η
συνολική επιφάνεια του κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου ανέρχεται
σε τ.µ. 504 περίπου.
2. Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου επί της οδού Μ. Ασίας στο
Κρυονέρι, στο οποίο περιλαµβάνονται : α) Υπόγειο, β) ισόγειο και γ) Α' όροφος,
συνολικής επιφάνειας 1514τ.µ. περίπου.
3. Κτίριο ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ. Μαραθώνος 19 στον Αγ.
Στέφανο στο οποίο περιλαµβάνονται: α) Χώρος αποθήκης (υπόγειο), β) Χώροι
γραφείων (υπόγειο), γ) Χώροι γραφείων (ισόγειο), δ) Χώροι γραφείων (Α'
όροφος). Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ∆ηµαρχείου ανέρχεται σε τ.µ. 950
περίπου.
4. Κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου & ∆εκελείας, στον Αγ. Στέφανο, όπου
βρίσκονται τα γραφεία του οργανισµού Η ΕΣΤΙΑ, καθώς και το ∆ηµοτικό
γυµναστήριο, συνολικής επιφάνειας τ.µ. 1981 περίπου.
5. Κτίριο επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10, στον Αγ. Στέφανο, όπου στεγάζεται η
Ψυχολογική Υπηρεσία του ∆ήµου, συνολικής επιφάνειας τ.µ. 100 περίπου
6. ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 50 στον ∆ιόνυσο,
στο οποίο περιλαµβάνονται : α) το Πολιτιστικό Κέντρο (Κτίριο Α': ισόγειο και Α'
όροφος), β) οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου (Κτίριο
Β' -ισόγειο), γ) Ο χώρος του ΚΑΠΗ ∆ιονύσου (Κτίριο Β' - ισόγειο) και δ) Ο χώρος
του Γ' ΚΕΠ ∆ήµου ∆ιονύσου (Κτίριο Α': ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του
∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ιονύσου ανέρχεται σε τ.µ. 570 περίπου.
7. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου στο Κρυονέρι, στο οποίο περιλαµβάνονται
οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου (Α' όροφος) και
το κλιµακοστάσιο.
Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος
Κρυονερίου ανέρχεται σε τ.µ. 120 περίπου.
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8. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης επί της οδού Κανάρη στην Άνοιξη, στο οποίο
περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης
(ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Άνοιξης ανέρχεται
σε τ.µ. 400 περίπου.
9. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ροδόπολης στη Ροδόπολη, στο οποίο περιλαµβάνονται
οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης (ισόγειο). Η
συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ροδόπολης ανέρχεται σε τ.µ.
106 περίπου.
10.
∆ηµοτικό Κατάστηµα Σταµάτας επί της οδού Μαραθώνος στη Σταµάτα,
στο οποίο περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Σταµάτας (ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος
Σταµάτας ανέρχεται σε τ.µ. 200 περίπου.
11.
∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς επί της οδού Γρ. Λαµπράκη 19 στη
∆ροσιά, στο οποίο περιλαµβάνονται: α) οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής
Κοινότητας ∆ροσιάς (Κτίριο Α' - ηµιόροφος), β) Το ΚΕΠ ∆ροσιάς (Κτίριο Α' ισόγειο), γ) η Τεχνική Υπηρεσία (Κτίριο Α' - Α & Β' όροφος), δ) Η Υπηρεσία
∆όµησης (Κτίριο Β'- Α' όροφος) και ε) το Πολιτιστικό Κέντρο ∆ροσιάς (Κτίριο Β' ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ροσιάς ανέρχεται
σε τ.µ. 690 περίπου.
12.
Τα γραφεία της ∆/νσης Περιβάλλοντος και καθαριότητας, επί της
οδού Λακωνίας & Μ. Αλεξάνδρου στον Αγ. Στέφανο, επιφάνειας τ.µ. 100
περίπου.
13.
Το κτίριο επί της οδού Ναυαρίνου 3 στην Άνοιξη (ισόγειο), συνολικής
επιφάνειας τ.µ. 133 περίπου.
14.
Μισθωµένο κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου στον Αγ. Στέφανο,
συνολικής επιφάνειας τ.µ. 462 περίπου.
15.
Νέο µισθωµένο κτίριο επί της οδού Λ. Μαραθώνος & Σωκράτους
στον Αγ. Στέφανο, συνολικής επιφάνειας 304,7 τ.µ. (100 τ.µ. χώροι
φορτοεκφόρτωσης)

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 90911200-8 µε τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισµού
Κτηρίων». Η δε συχνότητα καθαρισµού και οι ώρες εργασίες ανά δηµοτικό κτήριο είναι
οι ακόλουθες:
•

Οι χώροι του Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου θα καθαρίζονται
πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη
τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου θα καθαρίζονται
πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη
τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του Κτιρίου ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου στον Αγ. Στέφανο θα
καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και
Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολούνται 2 άτοµα ηµερησίως
επί 4 ώρες έκαστο.

•

Οι χώροι του Κτιρίου επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολούνται 2 άτοµα ηµερησίως επί 5 ώρες έκαστο.
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•

Οι χώροι του Κτιρίου επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10 θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ιονύσου θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Άνοιξης θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 3 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ροδόπολης θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Σταµάτας θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ροσιάς θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 5 ώρες.

•

Οι χώροι των γραφείων της ∆/νσης Περιβάλλοντος και καθαριότητας, επί
της οδού Λακωνίας & Μ. Αλεξάνδρου στον Αγ. Στέφανο, θα καθαρίζονται πέντε
(5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 2 ώρες.

•

Το κτίριο επί της οδού Ναυαρίνου 3 στην Άνοιξη, θα καθαρίζεται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες

•

Οι χώροι του µισθωµένου κτιρίου επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου στον Αγ.
Στέφανο, θα καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα
µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του νέου µισθωµένου κτιρίου επί της οδού οδού Λ. Μαραθώνος
& Σωκράτους στον Αγ. Στέφανο, θα καθαρίζονται τρεις (3) ηµέρες την
εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο επί 2 ώρες.

Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα, συνεπώς οι οικονοµικοί φορείς θα
πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των κτηριακών δοµών που
περιγράφονται ανωτέρω.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 128.960,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: €104.000,00 & ΦΠΑ :
€ 24.960,00).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
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Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιµής.
1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
−

−

−

−

−

−

Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας
και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό
απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157
της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,

−

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»

−

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,

−

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

−

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

του άρθρου 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών

−

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

−

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

−

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,

−

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

−

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

−

−

−
−
−

−
−

−

−
−

της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του
Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου
περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
Την αριθ. 251/2019 (Α∆Α: ΨΚΣ∆Ω93-ΛΞΠ) ΑΟΕ .

Την αριθµ. ……..2019 ΑΑΥ (Α∆Α: ………………….) και εγκρίθηκε λαµβάνοντας στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµόσιων
Συµβάσεων
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ:
19REQ00………………………..
Την υπ’ αριθ. 11/2019 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που
ενσωµατώθηκε στα παράρτηµα Ι & ΙΙ της παρούσης διακήρυξης.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
19REQ00………………..
Την αριθµ. ……………./2019 (Α∆Α:…….) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την
οποία εγκρίθηκαν, η σχετική µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού και η συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισµού.
Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα
εκτέλεσης της προµήθειας.
Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα
υπηρεσιών.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η …./…./2019 και ώρα
15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
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που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
προθεσµία τουλάχιστον (15) τουλάχιστον ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚ
ΟΣΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚ
Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

……./…./2019

…/…./2019

∆ιαδικτυακή
πύλη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚ
Η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

……/…../2019
& Ώρα 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ
ΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν

……/000/201
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www.promithe
us.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα
από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης
1.6 ∆ηµοσιότητα
Α.

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) .
Το πλήρες κείµενο της παρούσας
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:
Συστηµικό Αριθµό :77665

∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε

Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύµφωνα
µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη
διεύθυνση
(URL):
www.dionysos.gr
στην
διαδροµή
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60
Β.

Έξοδα δηµοσιεύσεων

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον
δηµοσιεύσεις , βαρύνει τον Ανάδοχο

Ελληνικό

Τύπο

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

τυχόν

επαναληπτικής

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται
στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•

η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής .

•

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]

•

οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

•
•

ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ),
µέσω
της
∆ιαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την προστασία
του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της
σύµβασης :
Απαίτηση
: Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο
τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. Για το
σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
οκτώ 8 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν
από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για
την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το
ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από
τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται
αντίστοιχα
η
κατάθεση
οιουδήποτε
δηµόσιου
εγγράφου
και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆.
και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην
αγγλική, συνοδευόµενα από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5)
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και
τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Σχετικά υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών παρέχονται στο Παράρτηµα V.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη
αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

Σελίδα 14

2.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Ωστόσο θα πρέπει να περιέλθουν σε συγκεκριµένη νοµική
µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση.
3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1.
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ίση µε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισµού της παρούσας (104.000,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.,
δηλαδή ποσού δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ και µηδέν λεπτών (2.080,00€) για
το σύνολο της υπηρεσίας.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι
……/…../2019 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται
προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

στον

ανάδοχο

µε

την

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.,
2.2.2.3.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 [συµπληρώνεται
αναλόγως από την Α.Α. µε παραποµπή στους λόγους αποκλεισµού και τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θα ορίσει στη διακήρυξη], δεν προσκοµίσει
εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη1 καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:

1

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
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α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.

υποχρέωση

των

β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος
αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε
πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων
τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3)
πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από
τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει
να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο
µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί
ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν
από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
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δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο
παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα,
λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα
συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη
συγκεκριµένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει
τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός
λόγος αποκλεισµού).
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2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως
άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει
στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση).
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών
µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ,
ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά
ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου
θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο
εάν δεν συνάδει µε το είδος της υπό ανάθεσή προµήθειάς , θα οδηγεί σε αποκλεισµό
του συµµετέχοντος.
Επιπλέον, Οι προσφέροντες µεταξύ των άλλων για την απόδειξη της επαγγελµατικής
τους ικανότητας θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων
που απαιτούνται για την επιτυχή ανάληψη του έργου της καθαριότητας κάθε
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οµάδας, τα οποία πρέπει να απασχολεί νόµιµα καθώς και τις ηµέρες και ώρες
εργασίας.
2. Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις καθαρισµού που
τους έχουν ανατεθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών και οι
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών ή οι επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.
3. Σε περίπτωση νέου επιχειρηµατία που δεν έχει προϋπηρεσία ως εργολάβος
µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση ως εργαζόµενος σε συναφή επαγγέλµατα για
τουλάχιστον δύο έτη µε την σχετική δήλωση του εργοδότη του περί τεχνικών
γνώσεων και συµπεριφοράς κατά της εργασία του.
4. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την
οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναφέρουν τα υλικά
καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν, τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα
από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, ΕΟΦ κλπ. και τον µηχανολογικό εξοπλισµό
που θα χρησιµοποιηθεί.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναφέρουν ότι έχουν
λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και των χώρων για τους οποίους αφορά ο
καθαρισµός.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν
•

•

µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
τουλάχιστον διπλάσιο από τον προϋπολογισµό της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ,
δηλαδή ύψους 208.000,00 € και να αποδεικνύεται από αποσπάσµατα των
ισολογισµών του αναδόχου ή από δήλωση περί του ύψους του κύκλου
εργασιών.
Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικών κινδύνων ήτοι Ασφάλεια
“ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” της εταιρίας έναντι Τρίτων για σωµατικές βλάβες,
θάνατο, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη, για υλικές ζηµιές σε αντικείµενα, ακίνητα,
κινητά ή ζώα που θα προξενηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Θα
καλύπτονται επίσης ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται :
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών
να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον µία σύµβαση παροχής υπηρεσιών του συγκεκριµένου τύπου,
συνοδευόµενη από βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων υπηρεσιών από το
φορέα (δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα) στον οποίο ο ανάδοχος παρείχε τις υπηρεσίες
του. Σε περίπτωση νέου επιχειρηµατία που δεν έχει προϋπηρεσία ως εργολάβος
µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση ως εργαζόµενος σε συναφή επαγγέλµατα για
τουλάχιστον δύο έτη µε την σχετική δήλωση του εργοδότη του περί τεχνικών
γνώσεων και συµπεριφοράς κατά της εργασία του.
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β) να διαθέτουν το απαραίτητο εργατικό δυναµικό και τον κατάλληλο εξοπλισµό για
την καλή παροχή των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνονται στη σύµβαση και η οποία
θα παρέχεται σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα των εργατών καθαριότητας του
∆ήµου, σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες και απαιτήσεις, προκειµένου το τελικό
αποτέλεσµα να είναι άρτιο και σύµφωνο µε τους στόχους που έχουν τεθεί για την
καθαριότητα και ευπρεπισµό των οδών και κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου.
γ) να λαµβάνουν
σύµβασης.

µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της

δ) να προσκοµίσουν υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ότι αποδέχονται τους
όρους της αριθ. 11/2019 Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
∆ιονύσου.
ε) να παρουσιάσουν τη εταιρία -εταιρικό profil (ενδεικτικά τα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης που διαθέτουν, µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης, το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό και τον αριθµό των
διευθυντικών στελεχών τους κατά τα τελευταία τρία έτη) , τη µεθοδολογία
καθαρισµού και τα υλικά καθαρισµού που θα εφαρµόσουν
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε πιστοποιητικά ποιότητας, ISO 9001:2008 ή µεταγενέστερο και
ISO 14001:2004 ή ισοδύναµα αυτών που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται
η καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και των εφαρµοζόµενων προϊόντων,
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική
και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
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συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα
µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών (παρ. 6 άρθρο 43 του Ν.4605/2019).

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου
του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, το οποίο
είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
µέλος της ένωσης.

2.2.9.2
Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του
ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και
2.2.3.4.
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Επιπλέον, υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου
οφείλει να καταβάλει εισφορές].
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται
από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι
το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα
(ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε
εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού
φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
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Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ, σύµφωνα µε την παρ. 46 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019,
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές,
καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες
πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το
δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής
του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές,
αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το
πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών,
που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή
της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει
την έδρα της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης
ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη
και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και
αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε
την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν
δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που
οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται,
ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’
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1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο
74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού
µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό
ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αµυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική
αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τους αντίστοιχους ισολογισµούς
της επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκοµίζουν δήλωση περί του συνολικού ύψους του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του
διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις 2016, 2017, 2018. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για
βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να
αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.
Προκείµενου για την ασφαλιστική κάλυψη της εταιρίας, ασφαλιστήριο συµβόλαιο για
την κάλυψη έναντι επαγγελµατικών κινδύνων ήτοι Ασφάλεια “ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”
της εταιρίας έναντι Τρίτων για σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη,
για υλικές ζηµιές σε αντικείµενα, ακίνητα, κινητά ή ζώα που θα προξενηθούν σε όλη τη
διάρκεια της σύµβασης. Θα καλύπτονται επίσης ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/
εγκαταστάσεις.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί
φορείς προσκοµίζουν: α) κατάλογο εκτελεσθέντων έργων ή σχετικές συµβάσεις, µε τα
κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2016, 2017,
2018) και σύµφωνα πάντα µε τους όρους της 7/2019 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
β) κατάλογο του εργατικού δυναµικού και αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµό για την
παροχή των υπηρεσιών που θα περιλαµβάνονται στη σύµβαση
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γ) . έντυπο εταιρικής παρουσίασης
δ) αναλυτική περιγραφή των µέτρων
κατά την εκτέλεση της σύµβασης

περιβαλλοντικής διαχείρισης που λαµβάνουν

ε) υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ,ότι επισκέφθηκαν τους χώρους στους
οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες προκειµένου να τους γνωρίζει
Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν πιστοποιητικά ISO 9001:2008 ή µεταγενέστερο
και ISO
14001:2004, ή ισοδύναµα αυτών που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται
η καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που
ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης,
συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ.
2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
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διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Ηµεροµηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης
Σύµφωνα µε την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 ως προς την
ηµεροµηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προβλέπεται ότι αα
αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 [ποινικό µητρώο] ,
την περίπτ. γ' της παρ.2 του άρθρου 73 [πιστοποιητικό ΣΕΠΕ] και την περίπτ. β' της
παρ. 4 του άρθρου 73 [µη εκκαθάριση, µη πτώχευση κλπ] εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,
β) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 [φορολογική,
ασφαλιστική ενηµερότητα] εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα
οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό
επιµελητηρίου, µητρώου], τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση
νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής σχετικά µε την
ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την
υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών
Επισηµαίνετε ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 7αε του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
προβλέπεται ότι τα έγγραφα υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4250/2014. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Επισηµαίνεται ότι ο Ν. 4250/2014 εξακολουθεί να είναι εν ισχύ και συνεπώς τα
δικαιολογητικό που υποβάλλονται κατά τα προβλεπόµενα στον νόµο αυτό
εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτά.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι
&ΙΙ της ∆ιακήρυξης για το σύνολο των περιγραφόµενων υπηρεσιών
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από
έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον
κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215
“Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστηµα
(ΕΣΗ∆ΗΣ∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της
ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3.

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
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Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της
συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4.
Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους
προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα
οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5.
Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους
µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση
εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόµενα
Προσφορά»

Φακέλου

«∆ικαιολογητικά
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Συµµετοχής-

Τεχνική

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:

συµµετοχή

των

προσφερόντων

στη

α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το
οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης
(Παράρτηµα ΙΙΙ),
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές ( σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.4 -2.2.7 της διακήρυξης και υποβάλλοντας
τα απαραίτητα έγγραφα ) που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και µε το
κεφάλαιο “ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ” του Παραρτήµατος ΙΙ ης ∆ιακήρυξης
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα IV (υπόδειγµα
οικονοµικής προσφοράς).

Α. Τιµές
Η τιµή θα δοθεί µε µηνιαίο αντάλλαγµα για κάθε κτίριο χωριστά και θα είναι
σταθερή για όλο το χρόνο χωρίς καµία αναπροσαρµογή για οποιονδήποτε
λόγο.
Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται:
1. Όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την καθαριότητα των χώρων των
κτιρίων, όπως ενδεικτικά οι πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας (ηµεροµίσθια,
εργοδοτικές εισφορές, επιδόµατα κλπ. των καθαριστριών και καθαριστών των
χρησιµοποιουµένων από του αναδόχου)
2. Το κόστος ενδυµασίας αυτών
3. Η αξία των υλικών καθαρισµού των κτιρίων και
4. Οι αποσβέσεις των απαιτούµενων
συσκευών, εργαλείων)

τεχνολογικών

εξοπλισµών

5. Τα πάσης φύσης έξοδα και τέλη της σύµβασης που θα υπογραφεί.
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(µηχ/των,

Ο εργολάβος δεν θα έχει κανένα απολύτως δικαίωµα να απαιτήσει επαύξηση του
τιµήµατος.
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά”
την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα IV της
παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.]
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή
των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%.

αναλογικό

τέλος

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν
δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της
σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης.
Οι συµµετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης (εργολάβοι),
επί ποινή αποκλεισµού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των
άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες
αποδοχές αυτών των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό
χώρων.
Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της
προσφοράς τους.
Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των
υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων
υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν
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στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόµενoι.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για
διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού,
ήτοι µέχρι την ……../…../201...
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά
και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο
φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο
φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα
αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2.2.9,

και
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η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην
περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΤεχνική Προσφορά» την ……/…../2019 και ώρα 10:30πµ ή την τέταρτη εργάσιµη
ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών

•

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα
στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους,
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί

µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές
µε την επιφύλαξη των πτυχών
ως εµπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή
να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
Με την παράγραφο 10α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 προβλέπεται για τις
συµβάσεις που διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού
και ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής
και οικονοµικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόµενων για όλα τα στάδια και
εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα: α) όλων των
σταδίων της παρ. 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου,
ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και
ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση.
Με τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζεται ότι αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές και
των υποψηφίων διαγωνιζοµένων που κριθεί οι προσφορές τους απορριπτέες από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, χωρίς όµως να έχει εκδοθεί απόφαση από το
αποφαινόµενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Επισηµαίνεται ότι και στις περιπτώσεις
αυτές η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σε αυτοτελή
στάδια, δηλαδή η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών έπεται της αποσφράγισης
και του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, πλην
όµως, όταν εκδίδεται η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που επικυρώνει τα πρακτικά
όλων αυτών των σταδίων έχουν αποσφραγιστεί οι προσφορές όλων των υποψηφίων.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν
την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Επισηµαίνεται ότι η εκτίµηση και τα σχετικά αιτήµατα προς τους προσφέροντες για την
παροχή εξηγήσεων σχετικά µε το αν µία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή
εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την αξιολόγηση των
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,
κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σε κάθε
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές
προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των
προσφερόντων ενσωµατώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. Επισηµαίνεται ότι τα
αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία
επικυρώνονται
τα
αποτελέσµατα
όλων
των
ανωτέρω
σταδίων
(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει
εντός προθεσµίας, δεκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της
παραγράφου 1 αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές.Το παρόν εφαρµόζεται
αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου
79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Όσοι «δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.» λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και
στις διατάξεις του παρόντος.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i)κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆, ή
ii)δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα
ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το
ΤΕΥ∆ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και
µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του
διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό
και ως εξής: ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στην περίπτωση της µεγαλύτερης
ποσότητας και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση µικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του
ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της
σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο
3.4. της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και µόνον στην
περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και
ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό
µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία,
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη
σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή
τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν
αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης
παράλειψης..
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά2 µέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο
φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών3
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363
του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215
Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν
τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του
ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
•

κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.

•

διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του
παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε
απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του
άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των
αναθετουσών αρχών.

2

3

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την
προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει
κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και
επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης ή το περιεχόµενό της είναι
σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V της ∆ιακήρυξης και
τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται
στο σύνολό τους ή αποδεσµεύονται
τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των υλικών
που παραλήφθηκε οριστικά µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.
4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι
της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης
και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
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Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις, όπως αυτές
προκύπτουν από το πρώτο εδάφιο, και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε
ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις, όπως αυτές
προκύπτουν από το από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, Παράρτηµα ΙΙ και το
Σχέδιο της Σύµβασης Παράρτηµα της παρούσης διακήρυξης.

4.4 Υπεργολαβία
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, στην περίπτωση που ο
εργολάβος αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή µέρους αυτού σε υπεργολάβο,
υποχρεούται άµεσα να ενηµερώσει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο
εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, έναντι των
εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών
εισφορών.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της καθ’ ύλην αρµόδιας
υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται µε απόφαση της Α.Α.
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σε ευρώ (€),µετά από την έκδοση εντάλµατος
πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου
∆ιονύσου

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Η πληρωµή της εκάστοτε δεδουλευµένης µηνιαίας αµοιβής θα καταβάλλεται στον
εργολήπτη από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου, στην οποία τηρείται η
σύµβαση, µετά το τέλος κάθε µήνα απολογιστικά, και συγκεκριµένα το πρώτο
15νθήµερο του επόµενου µήνα, µε την υποβολή του τιµολογίου, το οποίο θα
συνοδεύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
Β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας εργοδότη και εργαζοµένων.
Γ) Αντίγραφο µισθολογικής κατάστασης απασχολούµενου προσωπικού στο ∆ήµο.
∆) Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.)
Ε) κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόµο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα
αρµόδια όργανα του ∆ήµου
Εάν κατά την διάρκεια της σύµβασης τροποποιηθεί η επωνυµία της επιχείρησης του
συνεργείου καθαρισµού, θα πρέπει να προσκοµίζει στην αναθέτουσα αρχή τα νέα
στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, αριθµός Γεν. Μητρώου, κ.λπ.). Σε αντίθετη
περίπτωση η αντίστοιχη πληρωµή δεν θα διενεργείται και αν το φαινόµενο
επαναληφθεί, ο εργολάβος θα κηρυχθεί αµέσως έκπτωτος.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων
και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016) .
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, εάνq
a. ∆εν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης,
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
b. Σε περίπτωση µη τήρησης των απαιτήσεων της παραγράφου 6.8 των ειδικών όρων,
περί έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας.
c. Όταν δεν τηρεί τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν4144/13, στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη
απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας,
ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενηµερώνουν εγγράφως την
αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω
διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύµβασης από την
αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου και πρόσθετα επιφέρει,
από το χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό του εν λόγω
εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα από τρεις µήνες µέχρι
τρία έτη, ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης, τη συνεκτίµηση της οικονοµικής
ωφέλειας που αποκοµίζει ο εργολάβος, συνεπεία της παραβίασης της κείµενης
νοµοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, του βαθµού της υπαιτιότητας, του αριθµού των
εργαζοµένων που θίγονται και του µεγέθους της επιχείρησης. (Ν.3996/2011 ΦΕΚ 170
άρθρο 24 παράγραφος 11)
d. Όταν η υπηρεσίες ή οι αρµόδιοι για την εποπτεία του έργου της καθαριότητας κάθε
επί µέρους κτιρίου, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας
προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε
(5) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
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επιβάλλονται εις βάρος
αναθέτουσας αρχής.

του

ποινικές

ρήτρες,

µε

αιτιολογηµένη

απόφαση

της

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών για το
σύνολο ή για κάθε επιµέρους τµήµα (κτήριο) της προβλεπόµενης σύµβασης
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 25% (ανά µήνα) ήτοι µια (1) εβδοµάδα,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες
από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και
δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση
ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών –
αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει
το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην
περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί από τη αρµόδια υπηρεσία (∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού /Τµήµα
∆ιοικητικής Μέριµνας) η οποία και θα εισηγείται σε συνεργασία µε τις λοιπές υπηρεσίες
στο αρµόδιο αποφαινόµενο του ∆ήµου για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση
της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των
εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε
τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση
µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν
στην εκτέλεση της σύµβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον
ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου
της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα,
έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης.
Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να
σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύµβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
από την επιτροπή παραλαβής.
6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για
δώδεκα (12) µήνες.
6.2.2. Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική διάρκεια της σύµβασης για όσο κρίνει
αναγκαίο ο ∆ήµος ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ή
µέχρι τη διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και όχι πέραν του 3µηνου και σύµφωνα
πάντα µε το άρθρο 217 του Ν.4412/2016
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
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6.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου
221 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι της
παρούσας . Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος µπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί
της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών
ή /και παραδοτέων γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου µε έκπτωση επί της
συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται
σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
6.5 Αναπροσαρµογή τιµής
∆εν επιτρέπεται η αναπροσαρµογή των τιµών καθ' όλη τη διάρκεια της
σύµβασης ή της χρονικής παράτασης

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
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Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου
της Σύµβασης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Αρ.µελέτης : 11/2019
Υπηρεσία: “Καθαρισµός ∆ηµοτικών
Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου”

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Προϋπ.
24%)

128.960,00€ (µε Φ.Π.Α.

Πηγή: Ίδιοι Πόροι
Χρήση: 2019
CPV: 90911200-8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη ανασυντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν της
υπ'αριθµ. 251/2019 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου. Η µελέτη
αφορά στον καθαρισµό των ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου από συνεργείο
καθαριότητας. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών θα είναι δώδεκα (12) µήνες από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Η σύνταξη της µελέτης, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/8-8-2016 ( ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσιες έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών , προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι
2014/25/ΕΕ
2. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων»
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων»
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
5. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη ∆ηµοσίων
Συµβάσεων»
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6. Του Ν. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας’’, “Πρόγραµµα διαύγειας” και άλλες
διατάξεις .
7. Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροπ. µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013
8. Το ΦΕΚ Β’ 173/30-1-2019 “Καθορισµός κατώτατου µισθού και κατώτατου
ηµεροµισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας”
Η παρεχόµενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων CPV: 90911200-8 “Υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίων”

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αντικείµενο της υπηρεσίας είναι η ανάθεση του καθαρισµού των ∆ηµοτικών
κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε συνεργείο καθαριότητας. Οι χώροι που
περιλαµβάνονται στη σύµβαση είναι αναλυτικά οι εξής:
16.
Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου επί της οδού Πεντζερίδη
στον Αγ. Στέφανο, στο οποίο περιλαµβάνονται : α) το Πολιτιστικό Κέντρο
(ισόγειο) και β) οι χώροι των γραφείων του ∆ηµοτολογίου - ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας - ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου - ∆/νσης Περιβάλλοντος (Α'
όροφος). Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου
ανέρχεται σε τ.µ. 504 περίπου.
17.
Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου επί της οδού Μ. Ασίας στο
Κρυονέρι, στο οποίο περιλαµβάνονται : α) Υπόγειο, β) ισόγειο και γ) Α' όροφος,
συνολικής επιφάνειας 1514τ.µ. περίπου.
18.
Κτίριο ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ. Μαραθώνος 19
στον Αγ. Στέφανο στο οποίο περιλαµβάνονται: α) Χώρος αποθήκης (υπόγειο), β)
Χώροι γραφείων (υπόγειο), γ) Χώροι γραφείων (ισόγειο), δ) Χώροι γραφείων (Α'
όροφος). Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ∆ηµαρχείου ανέρχεται σε τ.µ. 950
περίπου.
19.
Κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου & ∆εκελείας, στον Αγ. Στέφανο,
όπου βρίσκονται τα γραφεία του οργανισµού Η ΕΣΤΙΑ, καθώς και το ∆ηµοτικό
γυµναστήριο, συνολικής επιφάνειας τ.µ. 1981 περίπου.
20.
Κτίριο επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10, στον Αγ. Στέφανο, όπου
στεγάζεται η Ψυχολογική Υπηρεσία του ∆ήµου, συνολικής επιφάνειας τ.µ. 100
περίπου
21.
∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 50 στον
∆ιόνυσο, στο οποίο περιλαµβάνονται : α) το Πολιτιστικό Κέντρο (Κτίριο Α':
ισόγειο και Α' όροφος), β) οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας
∆ιονύσου (Κτίριο Β' -ισόγειο), γ) Ο χώρος του ΚΑΠΗ ∆ιονύσου (Κτίριο Β' ισόγειο) και δ) Ο χώρος του Γ' ΚΕΠ ∆ήµου ∆ιονύσου (Κτίριο Α': ισόγειο). Η
συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ιονύσου ανέρχεται σε τ.µ.
570 περίπου.
22.
∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου στο Κρυονέρι, στο οποίο
περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου
(Α' όροφος) και το κλιµακοστάσιο.
Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος Κρυονερίου ανέρχεται σε τ.µ. 120 περίπου.
23.
∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης επί της οδού Κανάρη στην Άνοιξη, στο
οποίο περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας
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Άνοιξης (ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Άνοιξης
ανέρχεται σε τ.µ. 400 περίπου.
24.
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ροδόπολης στη Ροδόπολη, στο οποίο
περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης
(ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ροδόπολης
ανέρχεται σε τ.µ. 106 περίπου.
25.
∆ηµοτικό Κατάστηµα Σταµάτας επί της οδού Μαραθώνος στη Σταµάτα,
στο οποίο περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Σταµάτας (ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος
Σταµάτας ανέρχεται σε τ.µ. 200 περίπου.
26.
∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς επί της οδού Γρ. Λαµπράκη 19 στη
∆ροσιά, στο οποίο περιλαµβάνονται: α) οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής
Κοινότητας ∆ροσιάς (Κτίριο Α' - ηµιόροφος), β) Το ΚΕΠ ∆ροσιάς (Κτίριο Α' ισόγειο), γ) η Τεχνική Υπηρεσία (Κτίριο Α' - Α & Β' όροφος), δ) Η Υπηρεσία
∆όµησης (Κτίριο Β'- Α' όροφος) και ε) το Πολιτιστικό Κέντρο ∆ροσιάς (Κτίριο Β' ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ροσιάς ανέρχεται
σε τ.µ. 690 περίπου.
27.
Τα γραφεία της ∆/νσης Περιβάλλοντος και καθαριότητας, επί της
οδού Λακωνίας & Μ. Αλεξάνδρου στον Αγ. Στέφανο, επιφάνειας τ.µ. 100
περίπου.
28.
Το κτίριο επί της οδού Ναυαρίνου 3 στην Άνοιξη (ισόγειο), συνολικής
επιφάνειας τ.µ. 133 περίπου.
29.
Μισθωµένο κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου στον Αγ. Στέφανο,
συνολικής επιφάνειας τ.µ. 462 περίπου.
30.
Νέο µισθωµένο κτίριο επί της οδού Λ. Μαραθώνος & Σωκράτους
στον Αγ. Στέφανο, συνολικής επιφάνειας 304,7 τ.µ. (100 τ.µ. χώροι
φορτοεκφόρτωσης)
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ
•

Οι χώροι του Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου θα καθαρίζονται
πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη
τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου θα καθαρίζονται
πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη
τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του Κτιρίου ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου στον Αγ. Στέφανο θα
καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και
Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολούνται 2 άτοµα
ηµερησίως επί 4 ώρες έκαστο.

•

Οι χώροι του Κτιρίου επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολούνται 2 άτοµα ηµερησίως επί 5 ώρες έκαστο.

•

Οι χώροι του Κτιρίου επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10 θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ιονύσου θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Άνοιξης θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 3 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ροδόπολης θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Σταµάτας θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ροσιάς θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 5 ώρες.

•

Οι χώροι των γραφείων της ∆/νσης Περιβάλλοντος και καθαριότητας, επί
της οδού Λακωνίας & Μ. Αλεξάνδρου στον Αγ. Στέφανο, θα καθαρίζονται πέντε
(5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 2 ώρες.

•

Το κτίριο επί της οδού Ναυαρίνου 3 στην Άνοιξη, θα καθαρίζεται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες

•

Οι χώροι του µισθωµένου κτιρίου επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου στον Αγ.
Στέφανο, θα καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα
µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
ηµερησίως επί 4 ώρες.
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•

Οι χώροι του νέου µισθωµένου κτιρίου επί της οδού οδού Λ. Μαραθώνος
& Σωκράτους στον Αγ. Στέφανο, θα καθαρίζονται τρεις (3) ηµέρες την
εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο επί 2 ώρες.

Επισηµαίνεται ότι το ακριβές ωράριο θα συµφωνηθεί, από την προϊσταµένη των
∆ιοικητικών υπηρεσιών και τον Ανάδοχο, κατά το στάδιο κατάρτισης της Σύµβασης και
θα προσδιοριστεί σε αυτήν.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται βάσει του Ν. 3863/2010, άρθρο 68, να προσδιορίσει
στην προσφορά του τον ακριβή αριθµό του προσωπικού που θα απασχολήσει κατά την
εκτέλεση της Σύµβασης.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα (1) έτος.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει κατόπιν διενέργειας διαγωνισµού µε βάση τις
διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 128.960,00€ µε Φ.Π.Α.
24% και θα
καλυφθεί από έσοδα του ∆ήµου. Υπάρχει πίστωση 69.993,86€
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2019, µε ΚΑ
10.6274.0001 µε τίτλο “∆απάνες καθαρισµού εσωτερικών χώρων και υαλοπινάκων των
κτιρίων”. Το υπολειπόµενο ποσό της σύµβασης θα βαρύνει τον προϋπολογισµού έτους
2020.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

...../7/2019

...../7/2019
Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Αρ.µελέτης : 11/2019
Υπηρεσία: “Καθαρισµός ∆ηµοτικών
Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου”

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Προϋπ.
24%)

128.960,00€ (µε Φ.Π.Α.

Πηγή: Ίδιοι Πόροι
Χρήση: 2019
CPV: 90911200-8

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.1. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΟΥ
Α. Κοινόχρηστοι χώροι (χώροι αναµονής, γραφεία, διάδροµοι,
κλιµακοστάσια - ανελκυστήρες, κοινόχρηστα αποχωρητήρια).


∆ΑΠΕ∆Α-

•

ΕΠΙΠΛΑ-



ΤΖΑΜΙΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ-



ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

σκάλες,

µία φορά την ηµέρα (πρωί ή απόγευµα) και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί /
σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε υλικά εγκεκριµένα για τη χρήση τους
καθηµερινά / ξεσκόνισµα, µηνιαίως / υγρός καθαρισµός
µηνιαίως / υγρός καθαρισµός µέσα-έξω

α) ∆ΑΠΕ∆Α
- καθηµερινά (πρωί ή απόγευµα) και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρό σφουγγάρισµα
µε νερό και απολυµαντικό υγρό
β) ΤΟΙΧΟΙ
- καθηµερινά (πρωί ή απόγευµα) / καθαρισµός των πλακιδίων γύρω από τις λεκάνες
και τους νιπτήρες µε απολυµαντικό υγρό
γ) ΣΙΦΩΝΙΑ
- εβδοµαδιαίως / ρίψη διαλύµατος / χλώριο 1 δισκίο σε 100 ml νερού
δ) ΝΙΠΤΗΡΕΣ
-µία φορά την ηµέρα και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρός καθαρισµός / χλώριο 1
δισκίο σε 1 λίτρο νερού
ε) ΛΕΚΑΝΕΣ
-καθηµερινά και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρός καθαρισµός / χλώριο 1 δισκίο σε
µισό λίτρο νερού.
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4.
ΠΑΝΙΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ- µετά από κάθε χρήση / βύθιση,
ξέβγαλµα, στέγνωµα / χλώριο 1 δισκίο σε 10 λίτρα νερού.
6.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- µία φορά το µήνα / καθαρισµός µε νερό και
κατάλληλο απορρυπαντικό. Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα δεν απολυµαίνονται µε
απολυµαντικές ουσίες διότι υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθούν τοξικοί ατµοί.
7.
ΟΙ ΨΥΚΤΕΣ των διαδρόµων θα πρέπει να πλένονται
απορρυπαντικό και µία φορά την εβδοµάδα µε απολυµαντικό.

καθηµερινά

µε

Β. Αποθήκες
Θα γίνεται σκούπισµα και υγρό σφουγγάρισµα καθηµερινά.
Οι αποθήκες των ειδών καθαριότητας (χώροι όπου φυλάσσονται τα καρότσια, εργαλεία
και υλικά καθαρισµού) θα πρέπει να καθαρίζονται µία φορά την εβδοµάδα. Οι αποθήκες
αυτές είναι χώροι που συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλό µολυσµατικό φορτίο, διότι τα
καρότσια καθαρισµού µεταφέρονται σε όλους τους χώρους.
Γ. Ακάλυπτοι χώροι, πεζοδρόµια, εξωτερικά περβάζια, προαύλια, φρεάτια,
φωταγωγοί, στόµια κλιµατισµού, ζαρτινιέρες.
Η παρούσα µελέτη δεν αφορά εξωτερικούς χώρους παρά µόνο εβδοµαδιαίο πλύσιµο
στα πατάκια εισόδου.

1.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει απορροφητικά πανιά διαφόρων χρωµάτων
1.
(µπεζ, κίτρινο, ροζ) τύπου vetex.

2.

Σφουγγαράκια καθαρισµού αντιστοίχων χρωµάτων και διαφορετικού τύπου
(µαλακό, µέτριο, σκληρό).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχα κοντάρια.
Σάρωθρα ξηρού καθαρισµού (σκούπες)και αντίστοιχα κοντάρια.
Φαράσια.
Καθαριστήρες περσίδων.
Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων µε τα εξαρτήµατα τους.
Ψεκαστήρες.
Γάντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωµάτων.
Μικρούς κουβάδες χωρητικότητας έως 10 λίτρων.

Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαµιών, απορρυπαντικό
και απολυµαντικό ειδών υγιεινής, ενώσεις χλωρίου και χλώριο σε δισκία, σακούλες
απορριµµάτων (µαύρες) µεγάλες και µικρές, οι οποίες φέρουν απαραιτήτως ταινίες
περίδεσης. Όλα τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά θα έχουν ετικέτα στην οποία θα
αναγράφεται από τον κατασκευαστή η δραστική ουσία και η περιεκτικότητα της στο
διάλυµα. ∆εν θα χρησιµοποιούνται απορρυπαντικά µε την επωνυµία καλλυντικό
δαπέδου.

11.

Καρότσι καθαρισµού, το οποίο χρησιµοποιείται για ξεσκόνισµα και υγρό τρίψιµο,
µε σκελετό από χρωµιωµένο µέταλλο το οποίο θα διαθέτει 2 κουβάδες µε τα αντίστοιχα
πανιά καθαρισµού, δηλαδή µπεζ πανιά για τον καθαρισµό επίπλων, γραφείων, πορτών
και κίτρινα πανιά για τον καθαρισµό νιπτήρων και λουτήρων και ροζ πανιά για τον
καθαρισµό µόνο των λεκανών των αποχωρητηρίων. Το καρότσι θα διαθέτει επίσης
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βάση για σακούλες απορριµµάτων µε καπάκι µπλε για τα κοινά απορρίµµατα. Στο
καρότσι θα υπάρχουν ράφια για τα υλικά καθαρισµού (απορρυπαντικά και
απολυµαντικά) και για τα χαρτιά υγείας, τις χειροπετσέτες, το σαπούνι και τις
ανταλλακτικές σακούλες απορριµµάτων.

12.

∆ιπλό τροχήλατο καρότσι σφουγγαρίσµατος µε βάση και χερούλι από
χρωµιωµένο µέταλλο, το οποίο θα διαθέτει δύο κουβάδες χωρητικότητας έως 25
λίτρων µε πρόσθετη πρέσα στυψίµατος. Στον ένα κουβά θα υπάρχει το διάλυµα υλικού
καθαριότητας και στον άλλο κουβά καθαρό νερό για το ξέπλυµα της σφουγγαρίστρας.

13.
14.

Πινακίδες δαπέδου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ»

Ηλεκτρική σκούπα ισχύος τουλάχιστον 1.200 Watt, φίλτρο κατακράτησης
στερεών

15.

Πιεστικό µηχάνηµα νερού για τον καθαρισµό επιφανειών υπό πίεση όπως
πατάκια εισόδου

16.

Τα µηχανήµατα καθαρισµού θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο
από άποψη λειτουργίας όσο και από εµφάνιση και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. Σε
περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα
αντικαταστήσει αµέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι
απρόσκοπτη. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας ο ∆ήµος ∆ιονύσου
είναι υποχρεωµένο να παρέχει κατάλληλο χώρο αποθήκευσης.

1.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ο Επόπτης Παρακολούθησης του παρεχόµενου έργου εκ µέρους του αναδόχου
εργολάβου αλλά και οι ορισµένοι αρµόδιοι για τον ίδιο σκοπό εκ µέρους του ∆ήµου
έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι ο καθαρισµός και η απολύµανση όλων των
χώρων εκτελούνται σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φορά καθαρές και ιδίου χρώµατος
µπλούζες οι οποίες θα έχουν µακριά µανίκια και µήκος µέχρι το γόνατο, θα
διατηρούνται κουµπωµένες έως επάνω και δεν θα είναι σκισµένες ή
κακοποιηµένες. Θα φορά επίσης γάντια χονδρά οικιακού τύπου διαφόρων
χρωµάτων (κόκκινα για λεκάνες αποχωρητηρίων, κίτρινα για νιπτήρες λουτήρες και µπλε για έπιπλα), τα οποία θα φροντίζει να αλλάζει ανάλογα µε το
αντικείµενο καθαρισµού. Τα γάντια θα πλένονται µε ζεστό νερό και σαπούνι και
θα στεγνώνονται πριν ξαναχρησιµοποιηθούν. Θα φορά επίσης παπούτσια µε
αντιολισθητικές σόλες .

2. Το προσωπικό καθαριότητας απαγορεύεται να αγγίζει µε τα γάντια οποιαδήποτε
αντικείµενα άσχετα µε αυτά που καθαρίζει εκείνη τη στιγµή (τηλεφωνικές
συσκευές, προσωπικά αντικείµενα κ.λ.π.).

3. Η διαδικασία καθαριότητας και απολύµανσης συνιστάται να αρχίζει πάντα από
τον λιγότερο ακάθαρτο χώρο προς τον περισσότερο ακάθαρτο χώρο. Τα
αποχωρητήρια πρέπει να καθαρίζονται στο τέλος .

4. Απαγορεύεται η χρήση ζεστού νερού στους κουβάδες σφουγγαρίσµατος.
5. Απαγορεύεται η ανάµιξη απορρυπαντικού και απολυµαντικού στον ίδιο κουβά
(π.χ. καθαριστικό δαπέδου και χλωρίνη). Η δράση του ενός εξουδετερώνει τη
δράση του άλλου.

6. Στον ένα κουβά θα υπάρχει διάλυµα απορρυπαντικού και στον άλλο καθαρό
νερό. Η σφουγγαρίστρα θα εµβαπτίζεται στον κουβά µε το απορρυπαντικό, θα
γίνεται το σφουγγάρισµα και θα εµβαπτίζεται στον κουβά µε το καθαρό νερό και
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θα ξεπλένεται. Κατόπιν θα γίνεται επανάληψη της διαδικασίας. Το νερό και το
διάλυµα απορρυπαντικού θα αλλάζονται για τον καθαρισµό άλλου χώρου.

7. Μετά το σφουγγάρισµα θα τοποθετείται στο δάπεδο η πινακίδα µε την ένδειξη
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ ».

8. Απαγορεύεται η ξηρή σάρωση (µε σκούπες) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους
των κτιρίων (εκτός από τα λεβητοστάσια). Η σάρωση θα γίνεται µόνον µε
ηλεκτρική σκούπα.

− Πρώτα γίνεται καθαρισµός µετά ξέπλυµα - στέγνωµα και τέλος απολύµανση.
− Οι σφουγγαρίστρες, τα πανιά και τα γάντια θα καθαρίζονται πάντα µετά τη
χρήση τους. Θα πλένονται µε ζεστό νερό και απορρυπαντικό, θα ξεπλένονται
καλά, θα βυθίζονται σε διάλυµα χλωρίνης 5% και θα στεγνώνονται. ∆εν θα
διατηρούνται ποτέ υγρά.

− Θα τηρείται σχολαστικά η χρήση των διαφορετικού χρώµατος πανιών και
γαντιών για τον καθαρισµό διαφορετικών χώρων και αντικειµένων. Οι
σφουγγαρίστρες θα είναι επίσης διαφορετικού χρώµατος ή αν είναι του ιδίου, τα
κοντάρια θα είναι διαφορετικού χρώµατος ή µαρκαρισµένα .

− Όλα τα υλικά καθαριότητας (σφουγγαρίστρες, πανιά) θα ανανεώνονται από τον
ανάδοχο εργολάβο υποχρεωτικά κάθε µήνα, ή το αργότερο κάθε δύο µήνες. Η
ανανέωση θα γίνεται συχνότερα αν αυτό απαιτηθεί.

− Τα καρότσια καθαριότητας και οι κουβάδες θα διατηρούνται πάντα καθαρά.
− Απαγορεύεται η αποθήκευση των καροτσιών καθαριότητας σε εισόδους
κλιµακοστασίων και εξόδους κινδύνου, σε αποχωρητήρια και προθαλάµους
αυτών. Πρέπει να φυλάσσονται όπως και τα υλικά καθαριότητας σε χώρο που
έχει ορισθεί ειδικά για την αποθήκευση τους.

− Τα απορρίµµατα θα συλλέγονται πρωί ή απόγευµα και όποτε άλλοτε απαιτηθεί.
Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να συλλέγει τα κοινά αστικού χαρακτήρα
απορρίµµατα σε µαύρες σακούλες που θα φέρουν ταινίες περίδεσης και θα τα
µεταφέρει στο χώρο αποκοµιδής.

− Τα καλάθια απορριµµάτων στους χώρους αναµονής θα πλένονται κάθε δεύτερη
ηµέρα και θα απολυµαίνονται µία φορά το µήνα. Τα καρότσια καθαριότητας θα
πλένονται και θα απολυµαίνονται τρεις φορές την εβδοµάδα (µέρα παρά µέρα),
οι δε ρόδες τους, κάθε µέρα.

− Οι ψύκτες των διαδρόµων θα πρέπει να πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό
και µία φορά την εβδοµάδα µε απολυµαντικό.
−

τα
απαραίτητα
χρησιµοποιούµενα
προϊόντα καθαρισµού
απολύµανσης πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
• Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για
καθαριότητα,

Όλα

και
την

• Τα προϊόντα καθαρισµού να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο
Απορρυπαντικών και Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του
Κράτους.
• Τα προϊόντα απολύµανσης να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό
Φαρµάκων και να φέρουν αριθµό αδείας κυκλοφορίας τους.
• Να φέρουν σήµανση CE.
• Να τηρούν πρότυπα ποιότητας και να είναι ως προς την παραγωγή τους
πιστοποιηµένα κατά EN ISO 9001.
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• όλα τα προϊόντα να µην αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι επιβλαβή
για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να µην προκαλούν
φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό
του ∆ήµου.
• Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης να παρέχονται στο προσωπικό
του συνεργείου καθαρισµού (καθαριστές) στη συσκευασία και µε τη σύνθεση –
διάλυση της εταιρείας παραγωγής τους.
2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συµµετέχοντες στην οικονοµική τους προσφορά, βάσει της παρ. 1 του
άρθρου 68 του νόµου 3863/2010, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του
από το αρ. 22 του Ν4144/13, θα πρέπει να αναφέρουν σε χωριστό
κεφάλαιο µε ποινή αποκλεισµού, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγοντ αι 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 και
δ) τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.
Επίσης, οι συµµετέχοντες στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν
εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ
∆ηµοσίου
και
τρίτων
κρατήσεων.
Επιπροσθέτως,
οφείλουν
να
επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης
εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
Επισηµαίνουµε ότι οι συµµετέχοντες για την αναφορά, στην προσφορά
τους, των παραπάνω στοιχείων πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ηµέρες
και ώρες εργασίας όπως αυτές έχουν προκαθοριστεί στ ην παρούσα µελέτη.
Επισηµαίνουµε ότι βάσει του Ν.4144/13 που τροποποίησε το άρθρο 68 του
Ν3863/10 προστίθεται παρ. 2 ως έξης:
«2α) Οι πράξεις επιβολής προστίµου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών
παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης καταχωρούνται στο
αντίστοιχο
«Μητρώο
Παραβατών
Εταιρειών
Παροχής
Υπηρ εσιών
Καθαρισµού
ή/και
Φύλαξης»
που
τηρείται
στη
∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
β) Η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των
υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα
αρχή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος. Σε
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας η αναθ έτουσα αρχή
δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης,
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γ) Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύµβασης
τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης
λόγω
διάπραξης
σοβαρού
επαγγελµατικού
παραπτώµατος.
Ως
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοείται ιδίως:αα) Η επιβολή σε βάρος
της υποψήφιας εταιρείας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τ ριών (3) ετών πριν
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο
(2) πράξεων επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχ ιστον δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας,
καθεµία από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας κατ' εφαρµογή της υ.α. 2063/∆1 632/2011 ή οποιασδήποτε
διάταξης ρυθµίσει µελλοντικά το περιεχόµενο των παρ αβάσεων «υψηλής»
ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) Η κήρυξη ως έκπτωτης της
υποψήφιας εταιρείας κατ' εφαρµογή της παραγράφου 7 του παρόντος,
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της
προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής
διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατ'
εφαρµογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν.3996/2011, µέσα σε χρονικό
διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής της προσφοράς.
δ)Για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο
Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» οι
εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης προσκοµίζουν
υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου αυτών ενώπιον
συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής
προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας.
Οι όροι αµοιβής και εργασίας για τα ανωτέρω πρόσωπα καθορίζονται µε ελεύθερη
συµφωνία και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του κατωτάτου ορίου µισθού, ή
ηµεροµισθίου όπως αυτό ορίζεται στο ΦΕΚ 173/τ.Β/30-1-2019 και στην µε
αρ.πρωτ.7613/395/18-2-2019 ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπ.Εργασίας.
Εποµένως, οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρείες θα πρέπει να δηλώνουν τον
αριθµό των ατόµων που θα απασχοληθούν για το έργο και την σύµβαση εργασίας στην
οποία υπάγονται τα εν λόγω άτοµα, βάσει των οποίων θα γίνει και ο υπολογισµός της
οικονοµικής προσφοράς.
3.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Οι προσφέροντες µεταξύ των άλλων για την απόδειξη της επαγγελµατικής τους
ικανότητας θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων
που απαιτούνται για την επιτυχή ανάληψη του έργου της καθαριότητας κάθε
οµάδας, τα οποία πρέπει να απασχολεί νόµιµα καθώς και τις ηµέρες και ώρες
εργασίας.
8. Βεβαίωση του Επαγγελµατικού επιµελητηρίου ή του ΓΕΜΗ.
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9. Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις καθαρισµού που
τους έχουν ανατεθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών και οι
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών ή οι επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.
10. Σε περίπτωση νέου επιχειρηµατία που δεν έχει προϋπηρεσία ως εργολάβος
µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση ως εργαζόµενος σε συναφή επαγγέλµατα για
τουλάχιστον δύο έτη µε την σχετική δήλωση του εργοδότη του περί τεχνικών
γνώσεων και συµπεριφοράς κατά της εργασία του.
11. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την
οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ.
12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναφέρουν τα υλικά
καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν, τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα
από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, ΕΟΦ κλπ. και τον µηχανολογικό εξοπλισµό
που θα χρησιµοποιηθεί.
13. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναφέρουν ότι έχουν
λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και των χώρων για τους οποίους αφορά ο
καθαρισµός.

4.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η τιµή θα δοθεί µε µηνιαίο αντάλλαγµα για κάθε κτίριο χωριστά και θα είναι
σταθερή για όλο το χρόνο χωρίς καµία αναπροσαρµογή για οποιονδήποτε
λόγο.
Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται:
6. Όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την καθαριότητα των χώρων των
κτιρίων, όπως ενδεικτικά οι πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας (ηµεροµίσθια,
εργοδοτικές εισφορές, επιδόµατα κλπ. των καθαριστριών και καθαριστών των
χρησιµοποιουµένων από του αναδόχου)
7. Το κόστος ενδυµασίας αυτών
8. Η αξία των υλικών καθαρισµού των κτιρίων και
9. Οι αποσβέσεις των απαιτούµενων
συσκευών, εργαλείων)

τεχνολογικών

εξοπλισµών

(µηχ/των,

10. Τα πάσης φύσης έξοδα και τέλη της σύµβασης που θα υπογραφεί.
Ο εργολάβος δεν θα έχει κανένα απολύτως δικαίωµα να απαιτήσει επαύξηση του
τιµήµατος.
Ειδικότερα,
ο
εργολάβος
θα
προσδιορίζει
το
ύψος
του
προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες
αποδοχές των (δηλωθέντων στο διαγωνισµό) εργαζοµένων, καθώς
επίσης και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά.
Επισηµαίνεται ότι:
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5.

−

Οι συµµετέχοντες δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους ώστε να
διαπιστώσουν και να υπολογίσουν το συνολικό εµβαδόν τους.

−

Με την προσφορά θα προσδιορίζονται επακριβώς τα είδη υλικών καθαριότητας
που θα χρησιµοποιηθούν από το συνεργείο.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωµή της εκάστοτε δεδουλευµένης µηνιαίας αµοιβής θα καταβάλλεται στον
εργολήπτη από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου, στην οποία τηρείται η
σύµβαση, µετά το τέλος κάθε µήνα απολογιστικά, και συγκεκριµένα το πρώτο
15νθήµερο του επόµενου µήνα, µε την υποβολή του τιµολογίου, το οποίο θα
συνοδεύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
Β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας εργοδότη και εργαζοµένων.
Γ) Αντίγραφο µισθολογικής κατάστασης απασχολούµενου προσωπικού στο ∆ήµο.
∆) Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.)
Ε) κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόµο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα
αρµόδια όργανα του ∆ήµου
Εάν κατά την διάρκεια της σύµβασης τροποποιηθεί η επωνυµία της επιχείρησης του
συνεργείου καθαρισµού, θα πρέπει να προσκοµίζει στην αναθέτουσα αρχή τα νέα
στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, αριθµός Γεν. Μητρώου, κ.λπ.).
Σε αντίθετη περίπτωση η αντίστοιχη πληρωµή δεν θα διενεργείται και αν το φαινόµενο
επαναληφθεί, ο εργολάβος θα κηρυχθεί αµέσως έκπτωτος.

6.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση τ ων διατάξεων
της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι
οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες του κατωτάτου
ορίου µισθού ή ηµεροµισθίου όπως αυτό ορίζεται ΦΕΚ 173/τ.Β/30-1-2019 και
στην µε αρ. πρωτ.7613/395/18-2-2019 ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας,τη
χορήγηση αδειών στο προσωπικό µε αντικατάσταση των εργαζοµένων οι
οποίοι βρίσκονται σε άδεια, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστι κή
κάλυψη, όροι υγιει νής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π.
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα
καταγγέλλεται η σύµβαση µε την Ανάδοχο εταιρεία, (άρθρο 68 του ν.
3863/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν 4144/2013 .
Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο για
κάθε τρίτο.
2.
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή
βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου
ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του
ιδίου (του αναδόχου) ή των εργασιών του.
3.
Υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό (ο αριθµός του οποίου θα έχει
προσδιορισθεί από τους οικονοµικούς όρους συµµετοχής) ειδικευµένο, υγιές, άριστο
στο είδος του, άψογο από πλευράς συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο
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προσωπικό του ∆ήµου και τους ∆ηµότες, και το οποίο να τηρεί πιστά τις εντολές των
αρµοδίων οργάνων.
4.
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει πλήρως την συµπεριφορά
του προσωπικού του εργολάβου εντός των χώρων του ∆ήµου, όπου πρέπει να τηρείται
τάξη και ησυχία. Το προσωπικό είναι υποχρεωµένο να δέχεται αδιαµαρτύρητα
οποιονδήποτε έλεγχο τυχόν αποσκευών του κατά την έξοδο του από τους χώρους των
∆ηµοτικών Κτιρίων.
5.
Υποχρεούται να τηρεί βιβλία επικοινωνίας µε τους αρµόδιους για την εποπτεία
των επί µέρους κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε σκοπό την αναγραφή σ' αυτό των
τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.
6.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των
προσκοµιζόµενων υλικών, των εργαλείων, µηχανικών µέσων, µεταφορικών µέσων και
της εν γένει ασφάλειας του προσωπικού και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη
αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την µη εφαρµογή
τους. Κατά την εκτέλεση της εργασίας πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα
µέτρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζόµενους ή σε
τρίτους.
7.
Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί. Η δαπάνη
για τα ασφάλιστρα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, δώρα
Χριστουγέννων, και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση µε την εργασία, βαρύνουν τον
ανάδοχο. Η Αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς
το προσωπικό του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του µε δικές
του δαπάνες για κάθε είδους ατύχηµα. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί
η αναθέτουσα αρχή µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου,
καθώς και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκλήθηκαν από το προσωπικό του
αναδόχου σε ξένη ιδιοκτησία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει µε δικά του
έξοδα, κάθε ζηµιά ή βλάβη που εξαιτίας της ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα
συµβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισµού του κτιρίου
8.
Υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή
εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπεύθυνους των
καθ’ έκαστον κτιρίων. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την
αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, θα επιβάλλεται
ποινική ρήτρα έως και του 50% της µηνιαίας δαπάνης, ανάλογα µε την βαρύτητα της
πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου,
παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα
διπλασιάζεται, και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και
κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου.
9.
Ο καθαρισµός θα καλύπτει τις ηµέρες και ώρες εργασίας, όπως αυτές
έχουν προσδιορισθεί από τον αποδέκτη των υπηρεσιών καθαρισµού (∆ήµος
∆ιονύσου). Το ωράριο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του αναδόχου, το
οποίο θα καλύπτει τις καθορισµένες ηµέρες και ώρες εργασίας, θα
προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε την προϊσταµένη ∆ιοικητικών
υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες αυτού. Θα πρέπει
να ληφθεί µέριµνα ώστε οι εργασίες καθαρισµού να γίνονται σε ώρες όπου δε
θα παρεµποδίζεται ή δυσχεραίνεται η εργασία του προσωπικού του ∆ήµου.
10.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να
είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ.
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11. Να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του προσωπικού του,
το οποίο θα κριθεί από τον ∆ήµο «ως ακατάλληλο» (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο) µόλις ειδοποιηθεί σχετικά, από τον ∆ήµο.
12. Να µην απασχολεί το προσωπικό του πέραν του νόµιµου ωραρίου παρά µόνον σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, οπότε βέβαια οφείλει να καταβάλλει (στο υπερωριακά
απασχολούµενο προσωπικό) ακέραιες τις κατά νόµο αποζηµιώσεις.
13. Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να
είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που
ήθελε συµβεί στο προσωπικό του.
14. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου δεν έχει καµία αστική ή ποινική
ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η
υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του
αναδόχου.
15.
Να διαθέτει επόπτη υπάλληλο για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία µε τους
αρµόδιους για την εποπτεία του έργου του καθαρισµού ενός εκάστου κτιρίου του
∆ήµου, που έχουν ορισθεί ειδικά για την εποπτεία και έλεγχο του καθαρισµού των
κτιρίων.
16.
Το προσωπικό του συνεργείου κατά την προσέλευση και αποχώρησή του, θα
υπογράφει σε ειδικό βιβλίο παρουσίας προσωπικού.
17.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και
ασφάλειας στο χώρο που θα δοθεί από τον ∆ήµο για την φύλαξη των πραγµάτων και
υλικών του.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται και εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή,
επιµέλεια και σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ορθής καθαριότητας, όπως αυτοί
ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθαριότητας. Είναι υπεύθυνος έναντι των
Κρατικών Αρχών για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που
περιλαµβάνονται στην παρούσα για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργασίας του,
και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε
περίπτωση ατυχήµατος λόγω πληµµελούς καθαριότητας των χώρων.
19. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωµάτων του
εργολήπτη που θα απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί και η εκχώρηση και
ενεχυρίαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων του εργολήπτη.

7.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση στις εξής περιπτώσεις:
Α) Όταν ο ανάδοχος δεν τηρεί τους βασικούς όρους της σύµβασης.
Β) Σε περίπτωση µη τήρησης των απαιτήσεων της παραγράφου 6.8 των ειδικών όρων,
περί έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας.
Γ) ΄Όταν δεν τηρεί τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν4144/13, στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη
απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας,
ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενηµερώνουν εγγράφως την
αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω
διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις
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ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύµβασης από την
αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου και πρόσθετα επιφέρει,
από το χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό του εν λόγω
εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα από τρεις µήνες µέχρι
τρία έτη, ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης, τη συνεκτίµηση της οικονοµικής
ωφέλειας που αποκοµίζει ο εργολάβος, συνεπεία της παραβίασης της κείµενης
νοµοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, του βαθµού της υπαιτιότητας, του αριθµού των
εργαζοµένων που θίγονται και του µεγέθους της επιχείρησης. (Ν.3996/2011 ΦΕΚ 170
άρθρο 24 παράγραφος 11)
∆) Όταν η υπηρεσίες ή οι αρµόδιοι για την εποπτεία του έργου της καθαριότητας κάθε
επί µέρους κτιρίου, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται.

8.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, στην περίπτωση που ο
εργολάβος αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή µέρους αυτού σε υπεργολάβο,
υποχρεούται άµεσα να ενηµερώσει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο
εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, έναντι των
εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών
εισφορών.
9.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη και
σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί
από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύµβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και
αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 15 ηµερών από τότε που έλαβαν
χώρα τα περιστατικά αυτά.

10.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη σύµβαση πρέπει να αναφέρονται, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν4144/13, εκτός των άλλων
όρων αυτής και τα στοιχεία α" έως ε' όπως αυτά ζητούνται στην παράγραφο 1 των
ειδικών όρων «Οικονοµικοί Όροι Συµµετοχής», καθώς επίσης και ειδικός όρος για την
εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της
νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του
επαγγελµατικού κίνδυνου.

11.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα:
-είτε να αντικαθιστά οποιοδήποτε µέρος, τµήµα, των ως άνω χώρων µε οποιουσδήποτε
άλλους «αντίστοιχους» (από άποψη εµβαδών και απαιτήσεων καθαρισµού)
-είτε να αναθέτει νέους ή να αφαιρεί παλαιούς χώρους
Οι µεταβολές αυτές θα διενεργούνται:
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- µε απλή έγγραφη εντολή προς τον εργολάβο (7 τουλάχιστον ηµέρες προ της
µεταβολής) στην οποία θα περιλαµβάνονται:
- τόσο η ηµεροµηνία έναρξης του καθαρισµού τους
- όσο και τα εµβαδά των χώρων µε αντίστοιχη βέβαια αυξοµείωση του εργοληπτικού
τιµήµατος.
Σε περίπτωση αύξησης ή µείωσης των χώρων στέγασης των υπηρεσιών του ∆ήµου ή σε
περίπτωση µεταστέγασης κάποιου από τα κτίρια, θα υπάρχει η δυνατότητα
τροποποίησης των ελαχίστων απαιτούµενων ηµερήσιων ωρών απασχόλησης κατά χώρο
µε τους ίδιους όρους και αµοιβές.
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Η ορθή, πλήρης και προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού
σε όλους τους χώρους θα πιστοποιείται συνεχώς από τον αρµόδιο για την εποπτεία του
έργου της καθαριότητας σε καθένα επί µέρους κτίριο
και οι παρατηρήσεις και
διαπιστώσεις του θα αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό.
Επίσης η ορθή, πλήρης και προσήκουσα εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του
εργολάβου θα ελέγχεται περιοδικώς και από επιτροπή η οποία θα ορίζεται µε απόφαση
του ∆.Σ. του ∆ήµου ∆ιονύσου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

...../7/2019

...../7/2019
Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 65

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ.µελέτης : 11/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία: “Καθαρισµός ∆ηµοτικών
Κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου”

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Προϋπ.
24%)

128.960,00€ (µε Φ.Π.Α.

Πηγή: Ίδιοι Πόροι
Χρήση: 2019
CPV: 90911200-8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α/
Α

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

[ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ x ΩΡΕΣ
(€)
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΗΜΕΡΑ x (ΦΟΡΕΣ
ΑΝΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α)]

ΚΤΙΡΙΟ

1

Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου
Στεφάνου οδού Πεντζερίδου

Αγ.

1x4

2

Κτίριο
Πολιτιστικού
Κρυονερίου οδού Μ. Ασίας

Κέντρου

1x4

3

Κτίριο ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου
στον Αγ. Στέφανο

2x4

4

Κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου &
∆εκελείας

2x5

5

Κτίριο επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10

6

∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου

7

∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου

8

∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης

9

∆ηµοτικό Κατάστηµα Ροδόπολης

1 x 2 (2 φορές/
εβδοµάδα)
1x4
1 x 2 (2 φορές/
εβδοµάδα)
1x3
1 x 2 (2 φορές/
εβδοµάδα)

10 ∆ηµοτικό Κατάστηµα Σταµάτας

1 x 2 (2 φορές/
εβδοµάδα)
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11 ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς

1x5

12 Γραφεία της ∆/νσης Περιβάλλοντος
και καθαριότητας, οδού Λακωνίας &
Μ. Αλεξάνδρου στον Αγ. Στέφανο

1x2

13 Κτίριο οδού Ναυαρίνου 3 στην Άνοιξη,

1 x 2 (2 φορές/
εβδοµάδα)

14 Οι χώροι του νέου µισθωµένου κτιρίου
οδού Κοιµ. Θεοτόκου στον Αγ.
Στέφανο

1x4

15 Οι χώροι του νέου µισθωµένου κτιρίου
Λ. Μαραθώνος & Σωκράτους στον Αγ.
Στέφανο

1 x 2 (3 φορές/
εβδοµάδα)

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Σχέδιο Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς

Άγιος Στέφανος, …./….
Αριθµ. Πρωτ.
Αριθµ. Αποφ.

e-mail: milonas@dionysos.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Συνολικού ποσού …… € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
Στον Άγιο Στέφανο σήµερα την …….-..…..-2019 οι κάτωθι συµβαλλόµενοι:
1.
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη , που
ενεργεί στο παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου ∆ιονύσου ( ΑΦΜ 997690910
∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύµφωνα µε την υπ΄άριθµ 782/31-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για
ορισµό Αντιδηµάρχων «δυνάµει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ
87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύµβαση «∆ΗΜΟΣ» και
2.
Η εταιρεία …… µε δ.τ. ……… µε ΑΦΜ …….., ∆ΟΥ …………. η οποία
εκπροσωπείται από την/τον ……… του ………, κάτοικο ………………., οδός ……., αρ. ……,
κάτοχο του µε στοιχεία …………. ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, ο οποίος ενεργεί
δυνάµει της υπ’ αριθµ. ……….. συµβολαιογραφικής πράξης, καταστατικού κτλ
[διαγράφονται τα µη προβλεπόµενα] µε αρ. Κ.Α.Κ. στο ΓΕΜΗ ………., ως νόµιµος
εκπρόσωπος και διαχειριστής της Εταιρείας που έχει έδρα στο ∆ήµο …….. , [οδός]
[αρ], [περιοχή] Τ.Κ. ……….και θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύµβασης αυτής
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ».
Τα ανωτέρω συµβαλλόµενα µέρη, όπως αυτά παρίστανται και εκπροσωπούνται στην
παρούσα σύµβαση, αµοιβαία συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα
ακόλουθα
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1:
−

Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας
και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό
απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157
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της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
−

−

−

−

−

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,

−

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»

−

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,

−

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

−

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

−

του άρθρου 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών

−

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

−

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

−

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,
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−

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

−

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

−

−

−
−
−
−

−

−
-

-

της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του
Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου
περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
Την αριθµ. ……/2019 ΑΑΥ (Α∆Α: ……………………..) και εγκρίθηκε λαµβάνοντας
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 19REQ……
Την υπ’ αριθ. 11/2019 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που
ενσωµατώθηκε στα παράρτηµα Ι & ΙΙ της παρούσης διακήρυξης.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
19REQ00……………..
Την αριθµ. …../2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν,
η σχετική µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού
µειοδοτικού διαγωνισµού και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα
εκτέλεσης της προµήθειας.
Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα
υπηρεσιών
Την υπ’ αριθµόν …./2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των
Πρακτικών Νο. 1 & Νο.2 και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία
«……» ΑΦΜ ……. ∆ΟΥ …….
Την υπ’ αριθµόν …./2019 Απόφαση Οικονοµικής επιτροπής περί έγκρισης του
Πρακτικού Νο.3 της Ε.∆. Την ανακήρυξη της εταιρίας «……» ΑΦΜ ……. ∆ΟΥ
……. . µε έδρα στο ∆ήµο [….], [οδός], [αριθ], Τ.Κ. ….., µε προσφερόµενη τιµή
…….€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. ως οριστικού αναδόχου καθώς η
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης των
τεχνικών προδιαγραφών και συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συµβαλλόµενων «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», την Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού
δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στον παρακάτω
πίνακα σύµφωνα µε την 11/2019 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
τους όρους ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, καθώς και την υποβληθείσα οικονοµική
προσφορά του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ », που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος µε την
παρούσα σύµβαση.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγµατοποιήσει ο
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,
µε την διάθεση κατάλληλου προσωπικού-ανθρώπινου δυναµικού
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης αύξηση των
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τιµών τιµολογίου δεν πρόκειται να γίνει δεκτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και
µε προσφυγή στα άρθρα 288 και 388 Α.Κ.
Η οικονοµική προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε την Συλλογική Σύµβαση στην οποία
υπάγονται οι εργαζόµενοι και είναι η [στοιχεία από την ανάλυση κόστους] που
επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τµήµα της προσφοράς. Στην οικονοµική προσφορά
περιλαµβάνονται:
- ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο,- οι ηµέρες και οι ώρες
εργασίες, - η συλλογική σύµβαση εργασίας (ΣΣΕ) στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι
(επισυνάπτεται),- το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού, που αφορά τις πάσης
φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων,- το ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών µε βάση τα ανωτέρω προϋπολογισθέντα ποσά,- τα τετραγωνικά µέτρα
καθαρισµού ανά άτοµο,- εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των
υπηρεσιών, - το κόστος των αναλωσίµων – καθαριστικών,- το διοικητικό κόστος,- το
εργολαβικό κέρδος και - τις νόµιµες υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις.
Το CPV της εν λόγω προµήθειας είναι . 90911200 -8
κτιρίων».

«Υπηρεσίες καθαρισµού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΠΑΙΤΟΥ
ΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟ

ΤΕΤΡΑΓΩ
ΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

(ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ
x ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛ
ΗΣΗΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ)

1

Κτίριο
Πολιτιστικού
Κέντρου Αγ. Στεφάνου
οδού Πεντζερίδου

1x4

2

Κτίριο
Πολιτιστικού
Κέντρου
Κρυονερίου
οδού Μ. Ασίας

1x4

3

Κτίριο
∆ηµαρχείου
∆ήµου ∆ιονύσου στον
Αγ. Στέφανο

2x4

4

Κτίριο επί της οδού
Κοιµ.
Θεοτόκου
&
∆εκελείας

2x5

5

Κτίριο επί της
∆ηµοκρατίας 10

6

∆ηµοτικό

Πλ.

Κατάστηµα

1 x 2 (2
φορές/
εβδοµάδα
)
1x4
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ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ
ΜΕΝΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΙΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΤΙΜΗ

(€)

(€)

(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

∆ιονύσου
7

∆ηµοτικό
Κατάστηµα
Κρυονερίου

8

∆ηµοτικό
Άνοιξης

9

∆ηµοτικό
Κατάστηµα
Ροδόπολης

1 x 2 (2
φορές/
εβδοµάδα
)
1x3

Κατάστηµα

1 x 2 (2
φορές/
εβδοµάδα
)

10 ∆ηµοτικό
Σταµάτας

Κατάστηµα

1 x 2 (2
φορές/
εβδοµάδα
)

11 ∆ηµοτικό
∆ροσιάς

Κατάστηµα

1x5

12 Γραφεία της ∆/νσης
Περιβάλλοντος
και
καθαριότητας,
οδού
Λακωνίας
&
Μ.
Αλεξάνδρου στον Αγ.
Στέφανο

1x2

13 Κτίριο οδού Ναυαρίνου
3 στην Άνοιξη,

1 x 2 (2
φορές/
εβδοµάδα
)

14 Οι χώροι του νέου
µισθωµένου
κτιρίου
οδού Κοιµ. Θεοτόκου
στον Αγ. Στέφανο

1x4

15 Οι χώροι του νέου 1 x 2 (3
µισθωµένου κτιρίου Λ. φορές/
Μαραθώνος
& εβδοµάδα
)
Σωκράτους στον Αγ.
Στέφανο
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (στοιχεία άρθρου 68 Ν.3863/10)
Αριθµός
Εργαζοµένων
στον
∆ΗΜΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ηµέρες και ώρες
εργασίας

…. άτοµα …..ωρης απασχόλησης για δώδεκα µήνες, ή…

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΤΟΜΑ
ΒΑΡ∆ΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 12MHNOY 12MHNOY

Πρωί-Απογ

∆ευτ-Παρ
Επίσ.Αργίες
Σύνολο ωρών

0,00

Σ.Σ.Ε.
στην
οποία υπάγονται
οι εργαζόµενοι
Νόµιµες Αποδοχές Εργαζοµένων

€

Ασφαλιστικές Εισφορές

€

∆ιοικητικό Κόστος
(….% επί του
συνόλου της προσφοράς)

€

ΕΛΠΚ

€

Κόστος αναλωσίµων – καθαριστικών
(…% επί του συνόλου της προσφοράς
)

€

Ενδεικτικά ………€.
Κόστος εξοπλισµού (….% επί του
συνόλου της προσφοράς)

€

Εργολαβικό Όφελος (….% επί του
συνόλου της προσφοράς)

€

Κρατήσεις (….%)

€

ΣΥΝΟΛΟ

€

ΦΠΑ 24%

€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€

1. Αντικείµενο της Σύµβασης
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Αντικείµενο της υπηρεσίας είναι η ανάθεση του καθαρισµού των ∆ηµοτικών κτιρίων του
∆ήµου ∆ιονύσου σε συνεργείο καθαριότητας. Οι χώροι που περιλαµβάνονται στη
σύµβαση είναι αναλυτικά οι εξής:
1.1

Αντικείµενο

•

Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου επί της οδού Πεντζερίδη στον
Αγ. Στέφανο, στο οποίο περιλαµβάνονται : α) το Πολιτιστικό Κέντρο (ισόγειο)
και β) οι χώροι των γραφείων του ∆ηµοτολογίου - ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου - ∆/νσης Περιβάλλοντος (Α' όροφος). Η
συνολική επιφάνεια του κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου
ανέρχεται σε τ.µ. 504 περίπου.

•

Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου επί της οδού Μ. Ασίας στο
Κρυονέρι, στο οποίο περιλαµβάνονται : α) Υπόγειο, β) ισόγειο και γ) Α'
όροφος, συνολικής επιφάνειας 1514τ.µ. περίπου.

•

Κτίριο ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ. Μαραθώνος 19 στον
Αγ. Στέφανο στο οποίο περιλαµβάνονται: α) Χώρος αποθήκης (υπόγειο), β)
Χώροι γραφείων (υπόγειο), γ) Χώροι γραφείων (ισόγειο), δ) Χώροι γραφείων
(Α' όροφος). Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ∆ηµαρχείου ανέρχεται σε τ.µ.
950 περίπου.

•

Κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου & ∆εκελείας, στον Αγ. Στέφανο,
όπου βρίσκονται τα γραφεία του οργανισµού Η ΕΣΤΙΑ, καθώς και το ∆ηµοτικό
γυµναστήριο, συνολικής επιφάνειας τ.µ. 1981 περίπου.

•

Κτίριο επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10, στον Αγ. Στέφανο, όπου στεγάζεται η
Ψυχολογική Υπηρεσία του ∆ήµου, συνολικής επιφάνειας τ.µ. 100 περίπου

•

∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 50 στον
∆ιόνυσο, στο οποίο περιλαµβάνονται : α) το Πολιτιστικό Κέντρο (Κτίριο Α':
ισόγειο και Α' όροφος), β) οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας
∆ιονύσου (Κτίριο Β' -ισόγειο), γ) Ο χώρος του ΚΑΠΗ ∆ιονύσου (Κτίριο Β' ισόγειο) και δ) Ο χώρος του Γ' ΚΕΠ ∆ήµου ∆ιονύσου (Κτίριο Α': ισόγειο). Η
συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ιονύσου ανέρχεται σε τ.µ.
570 περίπου.

•

∆ηµοτικό
Κατάστηµα
Κρυονερίου
στο
Κρυονέρι,
στο
οποίο
περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Κρυονερίου (Α' όροφος) και το κλιµακοστάσιο. Η συνολική επιφάνεια του
∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου ανέρχεται σε τ.µ. 120 περίπου.

•

∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης επί της οδού Κανάρη στην Άνοιξη, στο οποίο
περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης
(ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Άνοιξης
ανέρχεται σε τ.µ. 400 περίπου.

•

∆ηµοτικό
Κατάστηµα
Ροδόπολης
στη
Ροδόπολη,
στο
οποίο
περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ροδόπολης (ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος
Ροδόπολης ανέρχεται σε τ.µ. 106 περίπου.

•

∆ηµοτικό Κατάστηµα Σταµάτας επί της οδού Μαραθώνος στη Σταµάτα,
στο οποίο περιλαµβάνονται οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Σταµάτας (ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος
Σταµάτας ανέρχεται σε τ.µ. 200 περίπου.

•

∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς επί της οδού Γρ. Λαµπράκη 19 στη ∆ροσιά,
στο οποίο περιλαµβάνονται: α) οι χώροι των γραφείων της ∆ηµοτικής
Κοινότητας ∆ροσιάς (Κτίριο Α' - ηµιόροφος), β) Το ΚΕΠ ∆ροσιάς (Κτίριο Α' Σελίδα 74

ισόγειο), γ) η Τεχνική Υπηρεσία (Κτίριο Α' - Α & Β' όροφος), δ) Η Υπηρεσία
∆όµησης (Κτίριο Β'- Α' όροφος) και ε) το Πολιτιστικό Κέντρο ∆ροσιάς (Κτίριο
Β' - ισόγειο). Η συνολική επιφάνεια του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ροσιάς
ανέρχεται σε τ.µ. 690 περίπου.
•

Τα γραφεία της ∆/νσης Περιβάλλοντος και καθαριότητας, επί της οδού
Λακωνίας & Μ. Αλεξάνδρου στον Αγ. Στέφανο, επιφάνειας τ.µ. 100 περίπου.

•

Το κτίριο επί της οδού Ναυαρίνου 3 στην Άνοιξη (ισόγειο), συνολικής
επιφάνειας τ.µ. 133 περίπου.

•

Μισθωµένο κτίριο επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου στον Αγ. Στέφανο,
συνολικής επιφάνειας τ.µ. 462 περίπου.

•

Νέο µισθωµένο κτίριο επί της οδού Λ. Μαραθώνος & Σωκράτους στον
Αγ. Στέφανο, συνολικής επιφάνειας 304,7 τ.µ. (100 τ.µ. χώροι
φορτοεκφόρτωσης)

1.2 Συχνότητα Καθαρισµού Χώρων
•

Οι χώροι του Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου θα καθαρίζονται
πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη
τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου θα καθαρίζονται
πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη
τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του Κτιρίου ∆ηµαρχείου ∆ήµου ∆ιονύσου στον Αγ. Στέφανο θα
καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και
Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολούνται 2 άτοµα ηµερησίως
επί 4 ώρες έκαστο.

•

Οι χώροι του Κτιρίου επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολούνται 2 άτοµα ηµερησίως επί 5 ώρες έκαστο.

•

Οι χώροι του Κτιρίου επί της Πλ. ∆ηµοκρατίας 10 θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ιονύσου θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Άνοιξης θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 3 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ροδόπολης θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.

•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Σταµάτας θα καθαρίζονται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες.
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•

Οι χώροι του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆ροσιάς θα καθαρίζονται πέντε (5)
ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 5 ώρες.

•

Οι χώροι των γραφείων της ∆/νσης Περιβάλλοντος και καθαριότητας, επί
της οδού Λακωνίας & Μ. Αλεξάνδρου στον Αγ. Στέφανο, θα καθαρίζονται πέντε
(5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη
διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο ηµερησίως επί 2 ώρες.

•

Το κτίριο επί της οδού Ναυαρίνου 3 στην Άνοιξη, θα καθαρίζεται δύο (2)
ηµέρες την εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
επί 2 ώρες

•

Οι χώροι του µισθωµένου κτιρίου επί της οδού Κοιµ. Θεοτόκου στον Αγ.
Στέφανο, θα καθαρίζονται πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα, ήτοι από ∆ευτέρα
µέχρι και Παρασκευή καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο
ηµερησίως επί 4 ώρες.

•

Οι χώροι του νέου µισθωµένου κτιρίου επί της οδού οδού Λ. Μαραθώνος
& Σωκράτους στον Αγ. Στέφανο, θα καθαρίζονται τρεις (3) ηµέρες την
εβδοµάδα, καθ'όλη τη διάρκεια του έτους θα απασχολείται 1 άτοµο επί 2 ώρες.

Επισηµαίνεται ότι το ακριβές ωράριο θα συµφωνηθεί, από την προϊσταµένη των
∆ιοικητικών Υπηρεσιών και τον Ανάδοχο, κατά το στάδιο κατάρτισης της Σύµβασης και
θα προσδιοριστεί σε αυτήν.
2. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε ένα ηµερολογιακό έτος από την υπογραφή
της ή µέχρι της εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου. Για τα επιµέρους στάδια
παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τµηµατικές /ενδιάµεσες
προθεσµίες οι οποίες και θα καθορίζονται από σχετικές έγγραφε εντολές που θα
δίνονται από την αρµόδια υπηρεσία (∆/νση Ανθρωπινού ∆υναµικού & ∆ιοικητικής
Μέριµνας).
2.2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από
σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Η περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου
της σύµβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα,
κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα
παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης,
και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2
της παρούσας.

3.Τρόπος εκτέλεσης της σύµβασης
3.1. Υποχρεώσεις ανάδοχου:
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Καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε
το Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου και υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών του.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο ανάδοχος οφείλει να παρίσταται σε υπηρεσιακές
συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας τόσο για το
προσωπικό όσο και για τον τεχνικό εξοπλισµό καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών και µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασής του.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει δείγµατα των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για
τον καθαρισµό µετά την υπογραφή της σύµβασης, καθώς και σε περίπτωση
τροποποίησή τους, για τον έλεγχο της καταλληλότητας τους.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εγκαίρως στο Τµήµα ∆ιοικητικής
Μέριµνας το τακτικό δεκαπενθήµερο ή µηνιαίο πρόγραµµα εργασιών, προκειµένου αυτό
να εγκρίνεται σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα των καθαριστριών εσωτερικού χώρου
του ∆ήµου, ώστε να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για τον
καθαρισµό των κτιρίων. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το
πρόγραµµα ανάλογα µε τις εποχιακές ή άλλες ανάγκες και να ενηµερώνει εγκαίρως τον
ανάδοχο για τις αλλαγές.
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά µε τα οποία βεβαιώνεται η
τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001 και ISO 14001, ή ισοδύναµα
αυτών) τα οποία θα βρίσκονται σε ισχύ καθ’όλη τη διάρκεια της σύµβασης .
3.2. Συχνότητα Καθαριότητας & Απολύµανσης ανά είδος χώρου
Α. Κοινόχρηστοι χώροι (χώροι αναµονής, γραφεία, διάδροµοι,
κλιµακοστάσια - ανελκυστήρες, κοινόχρηστα αποχωρητήρια).

σκάλες,


∆ΑΠΕ∆Α- µία φορά την ηµέρα (πρωί ή απόγευµα) και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί /
σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε υλικά εγκεκριµένα για τη χρήση τους

•

ΕΠΙΠΛΑ-

καθηµερινά / ξεσκόνισµα, µηνιαίως / υγρός καθαρισµός



ΤΖΑΜΙΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ-



ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

µηνιαίως / υγρός καθαρισµός µέσα-έξω

α) ∆ΑΠΕ∆Α
- καθηµερινά (πρωί ή απόγευµα) και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρό σφουγγάρισµα
µε νερό και απολυµαντικό υγρό
β) ΤΟΙΧΟΙ
- καθηµερινά (πρωί ή απόγευµα) / καθαρισµός των πλακιδίων γύρω από τις λεκάνες
και τους νιπτήρες µε απολυµαντικό υγρό
γ) ΣΙΦΩΝΙΑ
- εβδοµαδιαίως / ρίψη διαλύµατος / χλώριο 1 δισκίο σε 100 ml νερού
δ) ΝΙΠΤΗΡΕΣ
-µία φορά την ηµέρα και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρός καθαρισµός / χλώριο 1
δισκίο σε 1 λίτρο νερού
ε) ΛΕΚΑΝΕΣ
-καθηµερινά και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρός καθαρισµός / χλώριο 1 δισκίο σε
µισό λίτρο νερού.
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•

ΠΑΝΙΑ,

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ,

•

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

•

ΟΙ ΨΥΚΤΕΣ των διαδρόµων θα πρέπει να πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό
και µία φορά την εβδοµάδα µε απολυµαντικό.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ-

µετά από κάθε χρήση / βύθιση,
ξέβγαλµα, στέγνωµα / χλώριο 1 δισκίο σε 10 λίτρα νερού.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-

µία φορά το µήνα / καθαρισµός µε νερό και
κατάλληλο απορρυπαντικό. Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα δεν απολυµαίνονται µε
απολυµαντικές ουσίες διότι υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθούν τοξικοί ατµοί.

Β. Αποθήκες
Θα γίνεται σκούπισµα και υγρό σφουγγάρισµα καθηµερινά.
Οι αποθήκες των ειδών καθαριότητας (χώροι όπου φυλάσσονται τα καρότσια, εργαλεία
και υλικά καθαρισµού) θα πρέπει να καθαρίζονται µία φορά την εβδοµάδα. Οι αποθήκες
αυτές είναι χώροι που συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλό µολυσµατικό φορτίο, διότι τα
καρότσια καθαρισµού µεταφέρονται σε όλους τους χώρους.
Γ. Ακάλυπτοι χώροι, πεζοδρόµια, εξωτερικά περβάζια, προαύλια, φρεάτια,
φωταγωγοί, στόµια κλιµατισµού, ζαρτινιέρες.
Η παρούσα µελέτη δεν αφορά εξωτερικούς χώρους παρά µόνο εβδοµαδιαίο πλύσιµο
στα πατάκια εισόδου.
3.3. Απαιτούµενος Εξοπλισµός
•

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει απορροφητικά πανιά διαφόρων χρωµάτων
(µπεζ, κίτρινο, ροζ) τύπου vetex.

•

Σφουγγαράκια καθαρισµού αντιστοίχων χρωµάτων και διαφορετικού τύπου
(µαλακό, µέτριο, σκληρό).

•

Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχα κοντάρια.

•

Σάρωθρα ξηρού καθαρισµού (σκούπες)και αντίστοιχα κοντάρια.

•

Φαράσια.

•

Καθαριστήρες περσίδων.

•

Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων µε τα εξαρτήµατα τους.

•

Ψεκαστήρες.

•

Γάντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωµάτων.

•

Μικρούς κουβάδες χωρητικότητας έως 10 λίτρων.

•

Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαµιών, απορρυπαντικό
και απολυµαντικό ειδών υγιεινής, ενώσεις χλωρίου και χλώριο σε δισκία,
σακούλες απορριµµάτων (µαύρες) µεγάλες και µικρές, οι οποίες φέρουν
απαραιτήτως ταινίες περίδεσης. Όλα τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά θα
έχουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται από τον κατασκευαστή η δραστική
ουσία και η περιεκτικότητα της στο διάλυµα. ∆εν θα χρησιµοποιούνται
απορρυπαντικά µε την επωνυµία καλλυντικό δαπέδου.

•

Καρότσι καθαρισµού, το οποίο χρησιµοποιείται για ξεσκόνισµα και υγρό τρίψιµο,
µε σκελετό από χρωµιωµένο µέταλλο το οποίο θα διαθέτει 2 κουβάδες µε τα
αντίστοιχα πανιά καθαρισµού, δηλαδή µπεζ πανιά για τον καθαρισµό επίπλων,
γραφείων, πορτών και κίτρινα πανιά για τον καθαρισµό νιπτήρων και λουτήρων
και ροζ πανιά για τον καθαρισµό µόνο των λεκανών των αποχωρητηρίων. Το
καρότσι θα διαθέτει επίσης βάση για σακούλες απορριµµάτων µε καπάκι µπλε για
Σελίδα 78

τα κοινά απορρίµµατα. Στο καρότσι θα υπάρχουν ράφια για τα υλικά καθαρισµού
(απορρυπαντικά και απολυµαντικά) και για τα χαρτιά υγείας, τις χειροπετσέτες,
το σαπούνι και τις ανταλλακτικές σακούλες απορριµµάτων.
•

∆ιπλό τροχήλατο καρότσι σφουγγαρίσµατος µε βάση και χερούλι από
χρωµιωµένο µέταλλο, το οποίο θα διαθέτει δύο κουβάδες χωρητικότητας έως 25
λίτρων µε πρόσθετη πρέσα στυψίµατος. Στον ένα κουβά θα υπάρχει το διάλυµα
υλικού καθαριότητας και στον άλλο κουβά καθαρό νερό για το ξέπλυµα της
σφουγγαρίστρας.

•

Πινακίδες δαπέδου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ»

•

Ηλεκτρική σκούπα ισχύος τουλάχιστον 1.200 Watt, φίλτρο κατακράτησης
στερεών

•

Πιεστικό µηχάνηµα νερού για τον καθαρισµό επιφανειών υπό πίεση όπως
πατάκια εισόδου

•

Τα µηχανήµατα καθαρισµού θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο
από άποψη λειτουργίας όσο και από εµφάνιση και να είναι όσο το δυνατόν
αθόρυβα. Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει αµέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος
έργου να είναι απρόσκοπτη. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών
καθαριότητας ο ∆ήµος ∆ιονύσου είναι υποχρεωµένο να παρέχει κατάλληλο χώρο
αποθήκευσης.

3.4. Μέθοδοι Καθαρισµού και Απολύµανσης
Ο Επόπτης Παρακολούθησης του παρεχόµενου έργου εκ µέρους του αναδόχου
εργολάβου αλλά και οι ορισµένοι αρµόδιοι για τον ίδιο σκοπό εκ µέρους του ∆ήµου
έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι ο καθαρισµός και η απολύµανση όλων των
χώρων εκτελούνται σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες.
•

Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φορά καθαρές και ιδίου χρώµατος
µπλούζες οι οποίες θα έχουν µακριά µανίκια και µήκος µέχρι το γόνατο, θα
διατηρούνται κουµπωµένες έως επάνω και δεν θα είναι σκισµένες ή
κακοποιηµένες. Θα φορά επίσης γάντια χονδρά οικιακού τύπου διαφόρων
χρωµάτων (κόκκινα για λεκάνες αποχωρητηρίων, κίτρινα για νιπτήρες λουτήρες και µπλε για έπιπλα), τα οποία θα φροντίζει να αλλάζει ανάλογα µε το
αντικείµενο καθαρισµού. Τα γάντια θα πλένονται µε ζεστό νερό και σαπούνι και
θα στεγνώνονται πριν ξαναχρησιµοποιηθούν. Θα φορά επίσης παπούτσια µε
αντιολισθητικές σόλες .

•

Το προσωπικό καθαριότητας απαγορεύεται να αγγίζει µε τα γάντια οποιαδήποτε
αντικείµενα άσχετα µε αυτά που καθαρίζει εκείνη τη στιγµή (τηλεφωνικές
συσκευές, προσωπικά αντικείµενα κ.λ.π.).

•

Η διαδικασία καθαριότητας και απολύµανσης συνιστάται να αρχίζει πάντα από
τον λιγότερο ακάθαρτο χώρο προς τον περισσότερο ακάθαρτο χώρο. Τα
αποχωρητήρια πρέπει να καθαρίζονται στο τέλος .

•

Απαγορεύεται η χρήση ζεστού νερού στους κουβάδες σφουγγαρίσµατος.

•

Απαγορεύεται η ανάµιξη απορρυπαντικού και απολυµαντικού στον ίδιο κουβά
(π.χ. καθαριστικό δαπέδου και χλωρίνη). Η δράση του ενός εξουδετερώνει τη
δράση του άλλου.

•

Στον ένα κουβά θα υπάρχει διάλυµα απορρυπαντικού και στον άλλο καθαρό
νερό. Η σφουγγαρίστρα θα εµβαπτίζεται στον κουβά µε το απορρυπαντικό, θα
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γίνεται το σφουγγάρισµα και θα εµβαπτίζεται στον κουβά µε το καθαρό νερό και
θα ξεπλένεται. Κατόπιν θα γίνεται επανάληψη της διαδικασίας. Το νερό και το
διάλυµα απορρυπαντικού θα αλλάζονται για τον καθαρισµό άλλου χώρου.
•

Μετά το σφουγγάρισµα θα τοποθετείται στο δάπεδο η πινακίδα µε την ένδειξη
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ ».

•

Απαγορεύεται η ξηρή σάρωση (µε σκούπες) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους
των κτιρίων (εκτός από τα λεβητοστάσια). Η σάρωση θα γίνεται µόνον µε
ηλεκτρική σκούπα.

−

Πρώτα γίνεται καθαρισµός µετά ξέπλυµα - στέγνωµα και τέλος απολύµανση.

−

Οι σφουγγαρίστρες, τα πανιά και τα γάντια θα καθαρίζονται πάντα µετά τη
χρήση τους. Θα πλένονται µε ζεστό νερό και απορρυπαντικό, θα ξεπλένονται
καλά, θα βυθίζονται σε διάλυµα χλωρίνης 5% και θα στεγνώνονται. ∆εν θα
διατηρούνται ποτέ υγρά.

−

Θα τηρείται σχολαστικά η χρήση των διαφορετικού χρώµατος πανιών και
γαντιών για τον καθαρισµό διαφορετικών χώρων και αντικειµένων. Οι
σφουγγαρίστρες θα είναι επίσης διαφορετικού χρώµατος ή αν είναι του ιδίου, τα
κοντάρια θα είναι διαφορετικού χρώµατος ή µαρκαρισµένα .

−

Όλα τα υλικά καθαριότητας (σφουγγαρίστρες, πανιά) θα ανανεώνονται από τον
ανάδοχο εργολάβο υποχρεωτικά κάθε µήνα, ή το αργότερο κάθε δύο µήνες. Η
ανανέωση θα γίνεται συχνότερα αν αυτό απαιτηθεί.

−

Τα καρότσια καθαριότητας και οι κουβάδες θα διατηρούνται πάντα καθαρά.

−

Απαγορεύεται η αποθήκευση των καροτσιών καθαριότητας σε εισόδους
κλιµακοστασίων και εξόδους κινδύνου, σε αποχωρητήρια και προθαλάµους
αυτών. Πρέπει να φυλάσσονται όπως και τα υλικά καθαριότητας σε χώρο που
έχει ορισθεί ειδικά για την αποθήκευση τους.

−

Τα απορρίµµατα θα συλλέγονται πρωί ή απόγευµα και όποτε άλλοτε απαιτηθεί.
Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να συλλέγει τα κοινά αστικού χαρακτήρα
απορρίµµατα σε µαύρες σακούλες που θα φέρουν ταινίες περίδεσης και θα τα
µεταφέρει στο χώρο αποκοµιδής.

−

Τα καλάθια απορριµµάτων στους χώρους αναµονής θα πλένονται κάθε δεύτερη
ηµέρα και θα απολυµαίνονται µία φορά το µήνα. Τα καρότσια καθαριότητας θα
πλένονται και θα απολυµαίνονται τρεις φορές την εβδοµάδα (µέρα παρά µέρα),
οι δε ρόδες τους, κάθε µέρα.

−

Οι ψύκτες των διαδρόµων θα πρέπει να πλένονται καθηµερινά µε απορρυπαντικό
και µία φορά την εβδοµάδα µε απολυµαντικό.

−

Όλα
τα
απαραίτητα
χρησιµοποιούµενα
προϊόντα
απολύµανσης πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
• Να ανταποκρίνονται
καθαριότητα,

πλήρως

στις

ανάγκες

της

καθαρισµού
Υπηρεσίας

για

και
την

• Τα προϊόντα καθαρισµού να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο
Απορρυπαντικών και Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του
Κράτους.
• Τα προϊόντα απολύµανσης να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό
Φαρµάκων και να φέρουν αριθµό αδείας κυκλοφορίας τους.
• Να φέρουν σήµανση CE.
• Να τηρούν πρότυπα ποιότητας και να είναι ως προς την παραγωγή τους
πιστοποιηµένα κατά EN ISO 9001.
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• όλα τα προϊόντα να µην αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι επιβλαβή
για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να µην προκαλούν
φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό
του ∆ήµου.
• Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης να παρέχονται στο προσωπικό
του συνεργείου καθαρισµού (καθαριστές) στη συσκευασία και µε τη σύνθεση –
διάλυση της εταιρείας παραγωγής τους.
3.5 ∆ικαιώµατα ∆ήµου :
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή Μηνιαίας Έκθεσης Συνολικής ∆ραστηριότητας
και Εκτέλεσης Εργασιών.
Ειδικότερα, κάθε τέλος του µήνα θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο επιµέτρηση
εργασιών για τον προηγούµενο µήνα, µε αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το
οποίο απασχόλησε για την εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών, η οποία θα
υποβάλλεται στις Υπηρεσίες του ∆ήµου και θα ελέγχεται από τους επιβλέποντες για την
πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών, µε έκδοση της σχετικής
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής τµηµατικά, µε σύνταξη
του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος (όχι
πέραν του µηνός), µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και την
διαπίστωση ότι η εργασία είναι επιµεληµένη και σύµφωνη µε τους όρους της µελέτης,
καθώς και την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών.
4. Αµοιβή και Τρόπος πληρωµής του Αναδόχου
Ως αµοιβή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται το ποσό των
…….ευρω και …… λεπτών (…… €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% και θα
βαρύνει τον Κ.Α 10.6274.0001 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 201... Η
δαπάνη για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους
∆ήµου ∆ιονύσου .
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ €, τµηµατικά εντός τριάντα (30) ηµερών εκτός αν οι
ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την
εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Ιδίως, το υποβληθέν τιµολόγια θα συνοδεύεται :
Α) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
Β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Γ) Αντίγραφο µισθολογικής κατάστασης απασχολούµενου προσωπικού στο ∆ήµο.
∆) Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.)
Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
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Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα
µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται επί όλων των συµβάσεων
που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης
χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής
απόφασης του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται
επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής
σύµβασης
(άρθρο
350
παρ.3
του
Ν.4412/2016,
ΚΥΑ
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β' και Π.∆. 57/17 (ΦΕΚ
88/20.06.2017 τεύχος Α'): Οργανισµός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
ε) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ΗΜΟ Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις
µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση µεταβολής της
νοµοθεσίας
Η πληρωµή της εκάστοτε δεδουλευµένης µηνιαίας αµοιβής θα καταβάλλεται στον
εργολήπτη από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου, στην οποία τηρείται η
σύµβαση, µετά το τέλος κάθε µήνα απολογιστικά, και συγκεκριµένα το πρώτο
15νθήµερο του επόµενου µήνα, µε την υποβολή του τιµολογίου, το οποίο θα
συνοδεύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά :α) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας εργοδότη και εργαζοµένων γ) Αντίγραφο
µισθολογικής κατάστασης απασχολούµενου προσωπικού στο ∆ήµο, δ) Αντίγραφο
Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.), ε) κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το
νόµο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου.
Στην Αµοιβή, περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που άµεσα ή έµµεσα
πηγάζουν από ή σχετίζονται µε το Έργο και που απαιτούνται για την προσήκουσα
εκτέλεση του Έργου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης, όπως ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά:
i. Κάθε είδους δαπάνη (π.χ µετακινήσεων, ένδυσης προσωπικού, υλικών καθαρισµού,
αποσβέσεων του τεχνολογικού εξοπλισµού κλπ.), κάθε είδους υποχρεώσεις προς
τρίτους (υπεργολάβους, κλπ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου.
ii. Ηµεροµίσθια, µισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προµήθειες, πρόστιµα, ποινές,
οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις,
iii.

Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.

Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στη Σύµβαση,
περιλαµβάνονται στην Αµοιβή και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα
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είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωµή, απόσβεση
ή διακανονισµό όλων των προηγουµένων µε δική του δαπάνη.
Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισµού και των υπολογισµών
του βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και συµφωνήθηκε η
Αµοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωµα να ζητήσει αναπροσαρµογή της Αµοιβής
αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία
Ο ∆ΗΜΟΣ . ∆ΕΝ είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει όλο το συµβατικό αντικείµενο, ενώ
σε ενδεχόµενο που η ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης που θα προκύψει από την
παρούσα διακήρυξη, παρέλθει χωρίς να έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι εργασίες , ο
∆ΗΜΟΣ µπορεί να παρατείνει τη σύµβαση, χωρίς να υπερβεί το συµβατικό ποσό ή
µπορεί η σύµβαση να λυθεί µονοµερώς από το ∆ΗΜΟ και ο ανάδοχος δεν θα έχει
δικαίωµα να διεκδικήσει οικονοµικές αξιώσεις από το ∆ΗΜΟ
5.∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αναδόχου
5.1.Ο Ανάδοχος αποδέχεται να συµµορφωθεί µε το σύνολο των άρθρων που
περιλαµβάνονται στα τεύχη δηµοπράτησης της αρ. πρωτ ……/……../…… διακήρυξης του
∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»
5.2.Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόµιµών αποδοχών, οι
οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες του κατωτάτου ορίου µισθού
ή ηµεροµισθίου όπως αυτό ορίζεται µε το αρ.1 παρ.6 του Ν.4046/2012 ο οποίος
τροποποίησε την από 15/7/2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό µε
αντικατάσταση των εργαζοµένων οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια, τήρηση του νοµίµου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, της νοµοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου κ.λ.π. Σε περίπτωση δε, που
διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την
Ανάδοχο εταιρεία, (άρθρο 68 του ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22
του Ν 4144/2013 Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι
στο ∆ηµόσιο για κάθε τρίτο.
5.3.Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή
βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου
ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του
ιδίου (του αναδόχου) ή των εργασιών του
5.4.Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη
γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς
και των κινδύνων. Αναλαµβάνει δε την εκτέλεση της σύµβασης, θεωρώντας το
συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενηµέρωσής του δεν τον
απαλλάσσει των συµβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.
5.5.Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και
αρτιότητα του Έργου και των εργασιών του, δεδοµένου άλλωστε ότι κατά δήλωσή του
διαθέτει την σχετική εµπειρία, καθώς και τα κατάλληλα προσόντα, τον αναγκαίο
εξοπλισµό, την απαιτούµενη οργάνωση, επαρκές ανθρώπινο δυναµικό και
χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη εκτέλεση
της Σύµβασης εντός των συµβατικών προθεσµιών Υποχρεούται να χρησιµοποιεί
προσωπικό (ο αριθµός του οποίου θα έχει προσδιορισθεί από τους οικονοµικούς όρους
συµµετοχής) ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς
συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του ∆ήµου και τους ∆ηµότες, και
το οποίο να τηρεί πιστά τις εντολές των αρµοδίων οργάνων.
5.6.Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει πλήρως την συµπεριφορά του
προσωπικού του εργολάβου εντός των χώρων του ∆ήµου, όπου πρέπει να τηρείται
τάξη και ησυχία. Το προσωπικό είναι υποχρεωµένο να δέχεται αδιαµαρτύρητα
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οποιονδήποτε έλεγχο τυχόν αποσκευών του κατά την έξοδο του από τους χώρους των
∆ηµοτικών Κτιρίων.
5.7.Υποχρεούται να τηρεί βιβλία επικοινωνίας µε τους αρµόδιους για την εποπτεία των
επί µέρους κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε σκοπό την αναγραφή σ' αυτό των τυχόν
παραλείψεων όσο και παραπόνων.
5.8.Υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή
εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπεύθυνους των
καθ’ έκαστον κτιρίων. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την
αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, θα επιβάλλεται
ποινική ρήτρα έως και του 50% της µηνιαίας δαπάνης, ανάλογα µε την βαρύτητα της
πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου,
παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα
διπλασιάζεται, και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και
κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου.
5.9.Ο καθαρισµός θα καλύπτει τις ηµέρες και ώρες εργασίας, όπως αυτές έχουν
προσδιορισθεί από τον αποδέκτη το ∆ήµο ∆ιονύσου. Το ωράριο παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας του αναδόχου, το οποίο θα καλύπτει τις καθορισµένες ηµέρες και ώρες
εργασίας, θα προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε την προϊσταµένη Τµήµατος
∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες αυτού. Θα πρέπει
να ληφθεί µέριµνα ώστε οι εργασίες καθαρισµού να γίνονται σε ώρες όπου δε θα
παρεµποδίζεται ή δυσχεραίνεται η εργασία του προσωπικού του ∆ήµου.
5.10.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να
είναι ασφαλισµένο στον ΕΦΚΑ .κλπ. Να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις
κάθε µέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί από τον ∆ήµο «ως ακατάλληλο»
(για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) µόλις ειδοποιηθεί
σχετικά, από τον ∆ήµο. Να µην απασχολεί το προσωπικό του πέραν του νόµιµου
ωραρίου παρά µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οπότε βέβαια οφείλει να καταβάλλει
(στο υπερωριακά απασχολούµενο προσωπικό) ακέραιες τις κατά νόµο αποζηµιώσεις. Να
τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι
αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε
συµβεί στο προσωπικό του. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου δεν έχει καµία
αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε µισθωτού του
αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα
αµοιβής του αναδόχου.
5.11.Να διαθέτει επόπτη υπάλληλο για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία µε τους
αρµόδιους για την εποπτεία του έργου του καθαρισµού ενός εκάστου κτιρίου του
∆ήµου, που έχουν ορισθεί ειδικά για την εποπτεία και έλεγχο του καθαρισµού των
κτιρίων.
5.12.Το προσωπικό του συνεργείου κατά την προσέλευση και αποχώρησή του, θα
υπογράφει σε ειδικό βιβλίο παρουσίας προσωπικού.
5.13.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και
ασφάλειας στο χώρο που θα δοθεί από τον ∆ήµο για την φύλαξη των πραγµάτων και
υλικών του.
5.14.Ο ανάδοχος υποχρεούται και εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή,
επιµέλεια και σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ορθής καθαριότητας, όπως αυτοί
ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθαριότητας. Είναι υπεύθυνος έναντι των
Κρατικών Αρχών για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που
περιλαµβάνονται στην παρούσα για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργασίας του,
και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε
περίπτωση ατυχήµατος λόγω πληµµελούς καθαριότητας των χώρων.
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5.15.Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδίδει µηνιαία αναφορά των παρεχόµενων
υπηρεσιών µε τα απαραίτητα ποσοτικά στοιχεία
Εάν κατά την διάρκεια της σύµβασης τροποποιηθεί η επωνυµία της επιχείρησης του
συνεργείου καθαρισµού, θα πρέπει να προσκοµίζει στην αναθέτουσα αρχή τα νέα
στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, αριθµός Γεν. Μητρώου, κ.λπ.).Σε αντίθετη
περίπτωση η αντίστοιχη πληρωµή δεν θα διενεργείται και αν το φαινόµενο
επαναληφθεί, ο εργολάβος θα κηρυχθεί αµέσως έκπτωτος
6.∆απάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της
δηµοπρασίας, του αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές
αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της
σύµβασης.

7.Σχέσεις των µερών
7.1. Ο Ανάδοχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται µε τους τρίτους µε το
δικό του όνοµα και για δικό του λογαριασµό και κατά συνέπεια ο
∆ήµος δεν
αναλαµβάνει υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως, ενδεικτικά
και όχι αποκλειστικά, των αρχών, των συνεργατών, των υπαλλήλων κλπ , έστω και αν
οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την εκτέλεση του Έργου.
7.2. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να ενεργεί πράξεις στο όνοµα του ∆ήµου και
γενικά να τον δεσµεύει έναντι τρίτων µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε
λόγο. Κατ’ εξαίρεση, ο ∆ήµος να παρέχει στον Ανάδοχο εντολή ή πληρεξουσιότητα για
τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων που σχετίζονται µε το Έργο. Η ως άνω εντολή ή
πληρεξουσιότητα θα παρέχεται και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφο
αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου που έχει τη νόµιµη εξουσία εκπροσώπησής του.
7.3. Συµφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται µε το ∆ήµο µε
σχέση αντιπροσώπευσης ή εξαρτηµένης εργασίας, συµφωνεί δε ο Ανάδοχος ότι δεν θα
παραπλανήσει οποιονδήποτε µε τρόπο που να του δηµιουργηθεί η εσφαλµένη
εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από τον Εργοδότη.
8.Ποινές και εγγυήσεις
1.Ο Ανάδοχος, προς κάλυψη του Εργοδότη για την περίπτωση κατάπτωσης των
κατωτέρω ποινικών ρητρών και τυχόν θεµελίωσης αξίωσης αποζηµίωσης, και ως
εγγύηση για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης, την κάλυψη κάθε
τυχόν οφειλής προς τον Εργοδότη και γενικά την πιστή τήρηση των όρων της
Σύµβασης, προσκόµισε την υπ' αριθµ……… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
…….
ύψους ………. ευρώ και …….. λεπτών ευρώ […….€] , πληρωτέα σε πρώτη
ζήτηση.
2.Η εγγυητική αυτή επιστολή, παραµένει σε ισχύ στα χέρια του Εργοδότη και
επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την
οριστική παραλαβή του Έργου.
3. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου µετά από καταγγελία του ∆ήµου καταπίπτει
ως ειδική ποινή στον Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.
4. Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι συµφωνεί ότι οι ως άνω
συµφωνούµενες ποινικές ρήτρες είναι δίκαιες και εύλογες δεν υπερβαίνουν το
προσήκον µέτρο, σε κάθε δε περίπτωση παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε
δικαιώµατός του να επιδιώξει τη µείωση ή την κατάργησή τους.
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5. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του ∆ήµου όταν συντρέξουν οι
σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν ο ∆ήµος υπέστη ή αποδείξει ζηµία. Σε κάθε
περίπτωση, ο ∆ήµος δικαιούται να επιδιώξει την καταβολή και της τυχόν επιπλέον
αποδεικνυόµενης ζηµίας του.
9. Καταγγελία της Σύµβασης –Κυρώσεις
Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση στις εξής περιπτώσεις:
1.Όταν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τους βασικούς όρους της σύµβασης.
2.Σε περίπτωση µη τήρησης των απαιτήσεων ή όρων της σύµβασης περί έλλειψης ή
παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας.
3.Όταν δεν τηρεί τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν4144/13, στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη
απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας,
ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενηµερώνουν εγγράφως την
αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω
διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύµβασης από την
αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου και πρόσθετα επιφέρει,
από το χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό του εν λόγω
εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα από τρεις µήνες µέχρι
τρία έτη, ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης, τη συνεκτίµηση της οικονοµικής
ωφέλειας που αποκοµίζει ο εργολάβος, συνεπεία της παραβίασης της κείµενης
νοµοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, του βαθµού της υπαιτιότητας, του αριθµού των
εργαζοµένων που θίγονται και του µεγέθους της επιχείρησης.(Ν.3996/2011 ΦΕΚ 170
άρθρο 24 παράγραφος 11)
4.Όταν η υπηρεσίες ή οι αρµόδιοι για την εποπτεία του έργου της καθαριότητας κάθε
επί µέρους κτιρίου, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου,
η σύµβαση καταγγέλλεται.
10. Εκχώρηση – υπεργολαβίες
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, στην περίπτωση που ο
εργολάβος αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή µέρους αυτού σε υπεργολάβο,
υποχρεούται άµεσα να ενηµερώσει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο
εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, έναντι των
εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών
εισφορών.
11. Πνευµατική ιδιοκτησία
Ο Ανάδοχος µε την συµµετοχή στον διαγωνισµό και την υπογραφή της σύµβασης
συνοµολογεί και αποδέχεται ότι το σύνολο του παραγόµενου από αυτόν υλικού στα
πλαίσια παροχής των αναληφθησοµένων υπηρεσιών, όπως το περιεχόµενο όλων των
κειµένων και λοιπών πληροφοριακών εγγράφων τα οποία ο Ανάδοχος παράγει κατά την
εκτέλεση του έργου µε όλα τα υπό του νόµου προβλεπόµενα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας και το σύνολο των εξ αυτών απορρεουσών εξουσιών, µε την πληρωµή τους
µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη αυτοδικαίως, άνευ ανάγκης συνάψεως
µεταξύ των µερών άλλης πλην της παρούσας ιδιαιτέρας περί αυτού συµφωνίας.
12. Εχεµύθεια
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1.Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά την λήξη ή την
λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εµπιστευτικές και να µην
γνωστοποιήσει σε τρίτους πλην των αναγκαίων για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της από την παρούσα προσώπων, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση
του Εργοδότη οποιεσδήποτε πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.
2.Παραβίαση της υποχρέωσης εχεµύθειας συνεπάγεται την έκπτωση του αναδόχου από
τη σύµβαση χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσµίας, την κατάπτωση ως ειδικής
ποινής των εγγυητικών επιστολών που βρίσκονται εις χείρας του Εργοδότη και δεν
αποκλείεται η αναζήτηση από τον Εργοδότη της ανόρθωσης οποιασδήποτε ζηµιάς
προκλήθηκε από την παραβίαση της εχεµύθειας.
3.Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η ως άνω
υποχρέωση εχεµύθειας δεσµεύει και το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους κλπ.
13. Ανωτέρα Βία
Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη και
σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί
από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύµβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και
αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 15 ηµερών από τότε που έλαβαν
χώρα τα περιστατικά αυτά.
14. Γενικές διατάξεις
14.1.Κάθε διαφορά µεταξύ των Μερών, θα καταβάλλεται σχετική προσπάθεια να λυθεί
πρώτα µε φιλικό διαγωνισµό.
14.2.Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς µε φιλικό
διακανονισµό, συµφωνούνται αρµόδια τα δικαστήρια της Αθήνας σύµφωνα µε την
κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
14.3. Όλες οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση νοούνται σε
ηµερολογιακές ηµέρες, µήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιµες
ηµέρες. Για τον υπολογισµό των προθεσµιών εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.
14.4.Όπου στην παρούσα Σύµβαση γίνεται παραποµπή σε αριθµό άρθρου ή
παραγράφου άρθρου, χωρίς άλλο προσδιορισµό, νοούνται τα άρθρα αυτής της
Σύµβασης
14.5. Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεστεί
οποιαδήποτε συµφωνία η οποία εν περιλαµβάνεται στην παρούσα σύµβαση,
οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις έγγραφες ή προφορικές έγιναν πριν την υπογραφή
της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ανακληθείσες και άκυρες και δεν έχουν καµία
ισχύ.
14.5. Η παράλειψη οποιουδήποτε των Μερών να εφαρµόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε
από τους όρους της Σύµβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα που
προβλέπονται σ’ αυτή, δεν µπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα
δικαιώµατα ή να επηρεάσει την ισχύ της Σύµβασης. Καµιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει
ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσµευση κατά οιουδήποτε των Μερών, εκτός αν έχει
συµφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού.
14.6. Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη
εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε
δύναται να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύµβαση, εάν
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δεν επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 15 ηµερών από
τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά
14.7. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος αυτής της Σύµβασης είναι άκυρο, τότε
αυτό δεν θα επηρεάζει το κύρος άλλων τµηµάτων της Σύµβασης αυτής, τα οποία θα
παραµένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Τα Μέρη θα καταβάλουν τις καλύτερες
δυνατές προσπάθειες για να διαπραγµατευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις της
παρούσας Σύµβασης στη θέση των ως άνω άκυρων, στην περίπτωση δε ασυµφωνίας
τους θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης περί επίλυσης των
διαφορών.
14.8.Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η Σύµβαση, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε τα άρθρα 132 και 201 του Ν.
4412/2016
Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ » δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
σύµβασης.
Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
ΑΚΡΙΤΙ∆Η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

Σελίδα 88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς

Άγιος Στέφανος, …./…./2019

e-mail: milonas@dionysos.gr

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 128.960,00€, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α
24% - (CPV) : . 90911200 - ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:77665
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΠΑΙΤΟΥ
ΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟ

ΤΕΤΡΑΓΩ
ΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
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ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ
ΜΕΝΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΙΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΤΙΜΗ

(ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ
x ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛ
ΗΣΗΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ)

1

Κτίριο
Πολιτιστικού
Κέντρου Αγ. Στεφάνου
οδού Πεντζερίδου

1x4

2

Κτίριο
Πολιτιστικού
Κέντρου
Κρυονερίου
οδού Μ. Ασίας

1x4

3

Κτίριο
∆ηµαρχείου
∆ήµου ∆ιονύσου στον
Αγ. Στέφανο

2x4

4

Κτίριο επί της οδού
Κοιµ.
Θεοτόκου
&
∆εκελείας

2x5

5

Κτίριο επί της
∆ηµοκρατίας 10

6

∆ηµοτικό
∆ιονύσου

7

∆ηµοτικό
Κατάστηµα
Κρυονερίου

8

∆ηµοτικό
Άνοιξης

9

∆ηµοτικό
Κατάστηµα
Ροδόπολης

Πλ.

Κατάστηµα

Κατάστηµα

1 x 2 (2
φορές/
εβδοµάδα
)
1x4
1 x 2 (2
φορές/
εβδοµάδα
)
1x3
1 x 2 (2
φορές/
εβδοµάδα
)

10 ∆ηµοτικό
Σταµάτας

Κατάστηµα

1 x 2 (2
φορές/
εβδοµάδα
)

11 ∆ηµοτικό
∆ροσιάς

Κατάστηµα

1x5

12 Γραφεία της ∆/νσης
Περιβάλλοντος
και
καθαριότητας,
οδού

1x2
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(€)

(€)

(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

Λακωνίας
&
Μ.
Αλεξάνδρου στον Αγ.
Στέφανο
13 Κτίριο οδού Ναυαρίνου
3 στην Άνοιξη,

1 x 2 (2
φορές/
εβδοµάδα
)

14 Οι χώροι του νέου
µισθωµένου
κτιρίου
οδού Κοιµ. Θεοτόκου
στον Αγ. Στέφανο

1x4

15 Οι χώροι του νέου 1 x 2 (3
µισθωµένου κτιρίου Λ. φορές/
Μαραθώνος
& εβδοµάδα
)
Σωκράτους στον Αγ.
Στέφανο
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η τιµή θα δοθεί µε µηνιαίο αντάλλαγµα για κάθε κτίριο χωριστά και θα είναι σταθερή
για όλο το χρόνο χωρίς καµία αναπροσαρµογή για οποιονδήποτε λόγο.
Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται:
•

Όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την καθαριότητα των χώρων των
κτιρίων, όπως ενδεικτικά οι πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας (ηµεροµίσθια,
εργοδοτικές εισφορές, επιδόµατα κλπ. των καθαριστριών και καθαριστών των
χρησιµοποιουµένων από του αναδόχου)

•

Το κόστος ενδυµασίας αυτών

•

Η αξία των υλικών καθαρισµού των κτιρίων και

•

Οι αποσβέσεις των απαιτούµενων
συσκευών, εργαλείων)

•

Τα πάσης φύσης έξοδα και τέλη της σύµβασης που θα υπογραφεί.

τεχνολογικών

εξοπλισµών

(µηχ/των,

Ο εργολάβος δεν θα έχει κανένα απολύτως δικαίωµα να απαιτήσει επαύξηση του
τιµήµατος.
Ειδικότερα, ο εργολάβος θα προσδιορίζει το ύψος του προϋπολογισµένου
ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των (δηλωθέντων
στο διαγωνισµό) εργαζοµένων, καθώς επίσης και το ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών µε βάσει τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Επισηµαίνεται ότι:
−

Οι συµµετέχοντες δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους ώστε να
διαπιστώσουν και να υπολογίσουν το συνολικό εµβαδόν τους.
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−

Με την προσφορά θα προσδιορίζονται επακριβώς τα είδη υλικών καθαριότητας
που θα χρησιµοποιηθούν από το συνεργείο.

Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στη Σύµβαση,
περιλαµβάνονται στην Αµοιβή και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα
είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωµή, απόσβεση
ή διακανονισµό όλων των προηγουµένων µε δική του δαπάνη.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (στοιχεία άρθρου 68 Ν.3863/10)
Αριθµός
Εργαζοµένων
στον
∆ΗΜΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ηµέρες και ώρες
εργασίας

…. άτοµα …..ωρης απασχόλησης για δώδεκα µήνες, ή…

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΤΟΜΑ
ΒΑΡ∆ΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 12MHNOY 12MHNOY

Πρωί-Απογ

∆ευτ-Παρ
Επίσ.Αργίες
Σύνολο ωρών

0,00

Σ.Σ.Ε.
στην
οποία υπάγονται
οι εργαζόµενοι
Νόµιµες Αποδοχές Εργαζοµένων

€

Ασφαλιστικές Εισφορές

€

∆ιοικητικό Κόστος
(….% επί του
συνόλου της προσφοράς)

€

ΕΛΠΚ

€

Κόστος αναλωσίµων – καθαριστικών
(…% επί του συνόλου της προσφοράς
)

€

Ενδεικτικά ………€.
Κόστος εξοπλισµού (….% επί του
συνόλου της προσφοράς)

€

Εργολαβικό Όφελος (….% επί του
συνόλου της προσφοράς)

€

Κρατήσεις (….%)

€
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ΣΥΝΟΛΟ

€

ΦΠΑ 24%

€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
[ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:

(Πλήρης

επωνυµία

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

Φορέα4).............................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα5) .........................................

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ6.

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως
µέχρι του ποσού των ευρώ …………………………7 υπέρ του
(i)

[σε

περίπτωση

φυσικού

προσώπου]:

..............................,

ΑΦΜ:

(ονοµατεπώνυµο,
................

πατρώνυµο)
(διεύθυνση)

.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α)

(πλήρη

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

.......................…………………………………..
β)

(πλήρη

επωνυµία)

........................,

.......................…………………………………..
γ)

(πλήρη

επωνυµία)

........................,

.......................…………………………………..

8

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
6
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
7
ο.π. υποσ. 3.
5

8

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) .....................
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/

Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

.....................................................9 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............10
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες

11

από την απλή

έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 12.
ή
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση
της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της13.

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,

9

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
10
Εφόσον
η
εγγυητική
επιστολή
αφορά
σε
προσφορά
τμήματος/τμημάτων
της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
11
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
12

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν.
4281/2014).
13
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
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συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε14.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης
Προς:

……………………………..

(Πλήρης

επωνυµία

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

Φορέα1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i)

[σε

περίπτωση

..............................,

φυσικού

προσώπου]:
ΑΦΜ:

(ονοµατεπώνυµο,
................

πατρώνυµο)
(διεύθυνση)

.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α)

(πλήρη

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

...................

14

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

1
2
3
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
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β)

(πλήρη

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

...................
γ)

(πλήρη

.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος
σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη /
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

6

........................... της/του

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….

ηµέρες7 από την απλή έγγραφη

ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα
έγγραφα της σύµβασης8)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9.

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi
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: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6075
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦ. ΛΙΜΗΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 &
ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 / ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14568
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ[……]
- Τηλέφωνο:213-2030623
- Ηλ. ταχυδροµείο: milonas@dionysos.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: www.dionysos.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Τίτλος της δηµόσιας σύµβασης: : ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 128.960,00€, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 24%
- (CPV) : . 90911200 - ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 77665
Το CPV των προς προµήθεια υπηρεσιών είναι: (CPV) : 90911200-8 µε τίτλο
«Υπηρεσίες Καθαρισµού Κτηρίων».
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
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.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι
εγγεγραµµένος
σε
επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων
οικονοµικών
φορέων
ή
διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε
το µέρος VI.
α)
Αναφέρετε
την
ονοµασία
του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό
αριθµό
εγγραφής
ή

Απάντηση:
[
[

]
]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
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πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσηµο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συµπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση
ΜΟΝΟ
εφόσον
αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα
δίνουν
τη
δυνατότητα
στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε
κράτος
µέλος
αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους
άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος
για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους β) [……]
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος [ ]
ή των τµηµάτων για τα οποία ο
οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει
προσφορά.

Σελίδα 101

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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]

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

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
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;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το
µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει
στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]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 καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
− συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
− δωροδοκίαx,xi·
− απάτηxii·
− τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςxiv·
−

−

παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική
απόφαση
εις
βάρος
του
οικονοµικού
φορέα
ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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;

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
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:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
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Σε
περίπτωση
καταδικαστικής [] Ναι [] Όχι
απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή
φόρων
ή
εισφορών Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει [] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την πληρωµή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη
χώρα
στην
οποία
είναι
τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
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; ∆ιευκρινήστε:
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
;xxiii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον
αφορά την καταβολή των φόρων ή
εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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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
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν
γνώσει
του,
αθετήσει
τις
υποχρεώσεις του στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

Απάντηση:

[] 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 [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε)
έχει
υπαχθεί
σε
διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
-[.......................]
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους
ωστόσο
ο
οικονοµικός
φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της
εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και
των µέτρων σχετικά µε τη συνέχε
συνέχιση της επιχειρηµατικής του (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
περιστάσειςxxvii
αναφοράς των εγγράφων):
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό
επαγγελµατικό
παράπτωµαxxviii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
xxix
λόγω
της
συµφερόντων ,
συµµετοχής
του
στη
διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
[.........…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε
άλλο
τρόπο
αναµειχθεί
στην
προετοιµασία
της
διαδικασίας
σύναψης της σύµβασηςxxx;
[...................…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρή
ή
επαναλαµβανόµενη
xxxi
πληµµέλεια
κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης
σύµβασης
µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της
προηγούµενης
σύµβασης
,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες [….................]
κυρώσεις;
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
πληροφορίες:
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
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λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β)
δεν
έχει
αποκρύψει
τις
πληροφορίες 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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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση
µετοχών Απάντηση:
εταιρειών
που
συνάπτουν
δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν
οι
προϋποθέσεις [] Ναι [] Όχι
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση
όλων
των Απάντηση
απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

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
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι
ο
οικονοµικός
φορέας
µέλος
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει
τη δυνατότητα να παράσχει τις
σχετικές
υπηρεσίες
στη
χώρα
εγκατάστασής του

Απάντηση
[…]

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική
και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για
τον αριθµό οικονοµικών ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα
για
τον
αριθµό
ετών
που
απαιτούνται
στη
σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Απάντηση:
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόµισµα

κύκλος

(αριθµός
ετών,
µέσος
εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα

κύκλος

κύκλος
κύκλος

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

(αριθµός
ετών,
µέσος
εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

κύκλος

(διαδικτυακή
διεύθυνση,
αρχή
ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες […................................…]
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών
(γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες
για
ολόκληρη
την
απαιτούµενη
περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία
που
ιδρύθηκε
ή
άρχισε
τις
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δραστηριότητές του ο οικονοµικός
φορέας:
4)Όσον
αφορά
τις
xxxvi
που
χρηµατοοικονοµικές αναλογίες
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των
απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην
ασφαλιστική
κάλυψη
επαγγελµατικών
κινδύνων
του
οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
Εάν
οι
εν
λόγω
πληροφορίες
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισµός
της
απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvii
-και η αντίστοιχη αξία)

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

(διαδικτυακή
διεύθυνση,
αρχή
ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
6)
Όσον
αφορά
τις
λοιπές [……..........]
οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές
απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να)
έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
(διαδικτυακή
διεύθυνση,
αρχή
ή
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη αναφοράς των εγγράφων):
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της [……][……][……]
σύµβασης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική
και
επαγγελµατική
ικανότητα
1α)
Μόνο
για
τις
δηµόσιες
συµβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα
του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Απάντηση:

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον (διαδικτυακή
διεύθυνση,
αρχή
ή
αφορά την καλή
εκτέλεση και φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
ολοκλήρωση
των σηµαντικότερων αναφοράς των εγγράφων):
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, [……][……][……]
αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προµηθειών
και
δηµόσιες προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη
συµβάσεις υπηρεσιών:
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου σύµβασης που αναφέρονται στην
αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας διακήρυξη):
έχει
προβεί
στις
ακόλουθες […...........]
κυριότερες παραδόσεις αγαθών Περιγρ ποσά
ηµεροµ παραλήπ
του είδους που έχει προσδιοριστεί αφή
ηνίες
τες
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 ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να [……..........................]
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό
ή
τις
ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους
υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας:
[……]
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα
µπορεί
να
χρησιµοποιήσει
το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις
ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την
εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί [……]
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό
και λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα
για την διασφάλιση της ποιότητας
και τα µέσα µελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να [....……]
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εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης
της
αλυσίδας
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
5)
Για
σύνθετα
προϊόντα
ή
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή,
κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες
που
πρέπει
να
ανταποκρίνονται
σε
κάποιον
ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό
δυναµικό
ή
τις
τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού
φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,
όσον αφορά τα µέσα µελέτης και
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα µέτρα που λαµβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών
προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή
τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει
τα
ακόλουθα
µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά
την εκτέλεση της σύµβασης:
8)
Το
µέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του
οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των
διευθυντικών στελεχών του κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]

[……]

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

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη [……]
διάθεσή
του
τα
ακόλουθα
µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση
της σύµβασης:
10)
Ο
οικονοµικός
φορέας [....……]
προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους
υπό µορφή υπεργολαβίαςxliii το
ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό)
της σύµβασης:
11)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
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προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά
περίπτωση,
ο
οικονοµικός
φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα
προσκοµίσει
τα
απαιτούµενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει
τα
απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας
ή
υπηρεσίες
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προϊόντων, επαληθευόµενη µε
παραποµπές
στις
τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή
διεύθυνση,
αρχή
ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα
συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας
και
πρότυπα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός
φορέας
να
προσκοµίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισµούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης
της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον
αφορά
το
σύστηµα
διασφάλισης
ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός
φορέας
να
προσκοµίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισµούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον
αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και
χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό
του
αριθµού
των
υποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον
ζητούνται
ορισµένα
πιστοποιητικά
ή
λοιπές
µορφές
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε
για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός
φορέας
διαθέτει
τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω
πιστοποιητικά
ή
λοιπές
µορφές
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή
διεύθυνση,
αρχή
ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……]xlvi
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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 αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii.
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 ∆ήλώσης 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): [……]

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

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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.”
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viii

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.
ix

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).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

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).

xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

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.

xiv

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”.
xv

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.".
xvi

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 )

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

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)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxii

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).

xxiii

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
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καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

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.

xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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
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αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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