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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
(ΣτΠ)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής
«Συνήγορος του Πολίτη», επί της οδού Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΡΘΡΟ 8

CPV

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

90910000-9
Υπηρεσίες Καθαρισµού

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΘΡΟ 12

45.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)
(36.000 € εκτιµώµενη συµβατική ετήσια δαπάνη και 9.000 € αξία
τρίµηνης πιθανής παράτασης)

ΑΡΘΡΟ 13

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του ΣτΠ, ΚΑΕ 0875

ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

11.5.2017

∆ ΙΑΚΗ ΡΥΞΗ Σ ΥΝΟΠ Τ ΙΚΟΥ ∆ ΙΑΓ Ω ΝΙ ΣΜ ΟΥ
ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆Ο Χ ΟΥ ΠΑΡΟ ΧΗΣ
ΥΠ ΗΡΕ ΣΙΩ Ν Κ ΑΘΑΡΙ Σ Μ ΟΥ
( το υ ά ρ θ ρ ο υ 11 7 το υ Ν . 4 4 1 2 / 1 6 )

ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2017
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ, ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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Σελίδα 2

ΑΔΑ: ΨΒΟΝΙΜ0-Β2Κ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυµία

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε
βάση µόνο την τιµή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηµεροµηνία : 22.5.2017
Ηµέρα
: ∆ευτέρα
Ώρα
: 10.30 πµ
Ηµεροµηνία : 22.5.2017
Ηµέρα
: ∆ευτέρα
Ώρα
: 11.00 πµ

Αρµόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :

1
2

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφεία Αρχής, Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

90910000-9 : Υπηρεσίες καθαρισµού

KAE

0875 «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας», σε βάρος του
προϋπολογισµού της Αρχής.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 36.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για ένα έτος
- 9.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για επιπλέον τρίµηνη
παράταση, (εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωµα προαίρεσης,
ήτοι η παράταση της σύµβασης)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

εποµένη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Στέλλα Κοσµά
Θεόδωρος Παπαδόπουλος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
E-MAIL
213 1306 715 210 7292 129 kosma@synigoros.gr
213 1306 690 210 7292 129 tpapadopoulos@synigoros.gr

της

Ένα έτος, από 06.6.2017 έως 05.6.2018

Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις :
- ποσοστού 0,06% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.
4412/2016, χαρτόσηµο 3% επί της κράτησης, και ΟΓΑ
χαρτοσήµου 20% σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
204) & την ΥΑ 5143/2014 (ΦΕΚ 3335/Β/11.12.2014)
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- 0,06 % υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 350 του ν.
4412/2016, χαρτόσηµο 3% επί της κράτησης και ΟΓΑ
χαρτοσήµου 20% σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ
969/Β/22.3.2017)
Κατά την πληρωµή του αναδόχου παρακρατείται φόρος
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ
εισοδήµατος 8% επί της καθαρής συµβατικής αξίας,
64 Ν.4172/2013)
σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

Σελίδα 3

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» (εφεξής ΑΡΧΗ ή ΣτΠ)
ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 17
ΑΘΗΝΑ
104 32
213 1306 715, 690
210 7292 129
www.synigoros.gr

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Ο τίτλος της σύµβασης είναι :
«Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του
Πολίτη», επί της οδού Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα»
2.2 Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 € για ένα έτος, χωρίς ΦΠΑ,
και η συνολική αξία αυτής, εφόσον ενεργοποιηθεί από την Αρχή το δικαίωµα παράτασης της
διάρκειάς της για διάστηµα έως και τρεις επιπλέον µήνες, στο ποσό των 45.000,00 ευρώ, χωρίς
ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 55.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Για τη δέσµευση του
συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση της Αρχής για τα έτη 2017 και 2018 (Α∆Α :
ΨΑΠΗΙΜ0-Ξ01).
2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύµβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 )
Ο τόπος παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών καθαρισµού είναι το κτίριο γραφείων της Αρχής,
επί της οδού Χαλκοκονδύλη 17 στην Αθήνα.
Η υποβολή προσφοράς τεκµαίρει την εκ µέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση της
διαµόρφωσης και κατάστασης του ως άνω κτιρίου. Επιθεώρηση του κτιρίου, µέχρι και τέσσερις
µέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι δυνατή κατόπιν συνεννοήσεως µε
τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρθρο 1 ανωτέρω (αρµόδιοι υπάλληλοι για παροχή
πληροφοριών).
2.4 Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του
Ν.4412/2016)
Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των γραφείων της
Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη». Οι προς καθαρισµό χώροι είναι τα γραφεία,
βοηθητικοί και κοινόχρηστοι χώροι (µπαλκόνια, κλιµακοστάσια, ασανσέρ, προθάλαµοι
ορόφων) στους ορόφους 1ο έως 8ο καθώς και υπόγειο & ισόγειο του κτιρίου, µε συνολική
επιφάνεια 2.900 τµ περίπου.
Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες καθαρισµού, τα ωράρια, τα υλικά καθαρισµού και λοιπές ειδικές
απαιτήσεις, περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της παρούσας διακήρυξης.

Σελίδα 4

ΑΔΑ: ΨΒΟΝΙΜ0-Β2Κ
ΑΡΘΡΟ 3 : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 ∆ιάρκεια σύµβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος, το οποίο άρχεται από την 6η Ιουνίου 2017 και
λήγει την 05η Ιουνίου 2018 (αρχική σύµβαση) εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην
κατακυρωτική απόφαση.
Η ως άνω χρονική περίοδος, χωρίς τις επίσηµες αργίες του κράτους και τα Σαββατοκύριακα,
περιλαµβάνει τις εργάσιµες ηµέρες κατά τις οποίες θα παράσχει τις υπηρεσίες καθαρισµού ο
ανάδοχος, και µε βάση τις οποίες θα υποβάλλει την προσφορά του.
3.2 ∆ικαίωµα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016)
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει τη διάρκεια της σύµβασης, µε µονοµερή της δήλωση
(απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για έναν έως και τρεις επιπλέον µήνες, µε
έναρξη την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης, δηλαδή από την 06.6.2018 (παράταση), µε τους
ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης και µε βάση τον συνολικό αριθµό εργάσιµων ηµερών της
παράτασης.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται :
4.1 Από την κείµενη νοµοθεσία λειτουργίας της Αρχής και τις σχετικές εκδοθείσες αποφάσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη και ιδίως από :
•
Τον Ν. 2477/1997 (Α’59) «Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» , όπως ισχύει.
•
Τον Ν. 3051/2002 (Α΄ 220) «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές,
τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς
ρυθµίσεις», όπως ισχύει.
•
Τον Ν. 3094/2003 (Α΄10) «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
•
Το Π.∆. 273/1999 (Α΄229) «Κανονισµός λειτουργίας του ΣτΠ», όπως ισχύει.
•
Τη µε αριθµ.: ∆Ι∆Κ/Φ.ΣτΠ/οικ.19875/22-07-2016 - Α∆Α: ΩΙΒΕ465ΦΘΕ-ΕΧ7 (ΦΕΚ
403/τ.Υ.Ο.∆.∆./26-07-2016) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Aνασυγκρότησης, µε την οποία διορίστηκε στη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη ο κος Ανδρέας
Ποττάκης, ∆ιδάκτωρ Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Οξφόρδης, ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω και ΣτΕ, το από 27-07-2016 Πρωτόκολλο ∆ιαβεβαίωσης και την από 27-07-2016
Βεβαίωση Ανάληψης Καθηκόντων.
•
Το γεγονός ότι στον οργανισµό του Συνηγόρου του Πολίτη δεν προβλέπονται θέσεις
προσωπικού καθαριότητας.
•
Τη µε αριθµ. Φ.214./19335/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Αρχής (Α∆Α:
ΨΑΠΗΙΜ0-Ξ01).
•
Τη µε αριθµ. 20255/11.5.017 (Α∆Α:Ω1ΒΒΙΜΟ-Α03) Απόφαση της Αρχής για την έγκριση
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού µε παραχώρηση κατ' αποκλειστικότητα του δικαιώµατος
συµµετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν.
2716/1999, και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) της
περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και των λοιπών όρων της παρούσας διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου
παροχής υπηρεσιών καθαρισµού των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του
Πολίτη», επί της οδού Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα.
4.2 Από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :
•
Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
•
Τον Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των
φορέων της και άλλες διατάξεις».
•
Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
•
Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

Σελίδα 5

•
Την 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».
•
Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση».
•
Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως ισχύει.
•
Το άρθρο 68 “Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του Ν. 3863/2010 (Α
115) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
όπως ισχύει.
•
Τον 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».
•
Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
•
Τον Ν. 2716/1999 (Α’ 96) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 12 αυτού.
•
Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
•
Το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
•
Το Π.∆. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα
και στοιχεία».
•
Τη µε αριθµ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε θέµα «Έγκριση του "Τυποποιηµένου
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης" (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για
διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).
•
Τη µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων».
•
Το υπ' αριθµ. 96797/15.12.2015 έγγραφο του Γ.Γ. Υπουργείου Υγείας µε θέµα: «∆ηµόσιες
Συµβάσεις κατ' αποκλειστικότητα σε Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν.2716/1999».
•
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.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) τηρούν τις
υποχρεώσεις
τους
που
απορρέουν
από
τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς
τους.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία
σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης, ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
νοούνται ιδίως τα προβλεπόµενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.
3863/2010.
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ΑΡΘΡΟ 6 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο
117 του Ν.4412/2016)
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει µε τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού» του άρθρου
117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού και τους ειδικότερους
όρους της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 7 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 20 του Ν.4412/2016)
∆ικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό έχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
20 (συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.
4412/2016 και σε εκτέλεση της µε αριθµ. 20255/11.5.017 (Α∆Α:Ω1ΒΒΙΜΟ-Α03) Απόφασης της
Αρχής, κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96), και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4019/2011 (Α΄ 216) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 12 της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ /
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016)
8.1. Έγγραφα σύµβασης
Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα :
α) Η παρούσα διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της.
β) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
γ) Το συµφωνητικό.
δ) Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή.
8.2 Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της
σύµβασης, σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι
σειρά ισχύος:
1. Το συµφωνητικό.
2. Η ∆ιακήρυξη µε τα παραρτήµατά της.
3. Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή.
4. Η προσφορά του αναδόχου.
8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της διακήρυξης, στα
Παραρτήµατά της και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (τεύχη) µέσω της ιστοσελίδας της Αρχής
: http://www.synigoros.gr.
Τα προαναφερόµενα τεύχη διατίθενται και από τα γραφεία µας στη διεύθυνση Χαλκοκονδύλη 17,
2ος όροφος, γραφείο Προµηθειών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
8.4 ∆ιευκρινίσεις – Συµπληρωµατικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον
διαγωνισµό, το αργότερο 6 µέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές
θα παρέχονται εγγράφως από την Aρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 10 : ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήµατά αυτής θα δηµοσιευθούν στο ΚΗΜ∆ΗΣ
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ σύµφωνα µε το
Ν.3861/2010.
Η παρούσα διακήρυξη µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (αναλυτική διακήρυξη µετά
των παραρτηµάτων της, ΤΕΥ∆, έντυπο οικονοµικής προσφοράς) θα αναρτηθεί και στον
δικτυακό τόπο της Αρχής : www.synigoros.gr.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)
12.1 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), το οποίο
αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο
οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2
και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.
12.2 ΤΕΥ∆ (Άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους
οικονοµικούς φορείς δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο µορφές αρχείου :
Αρχείο PDF, αναρτηµένο µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης & Αρχείο doc (σε
επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης για τη
διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν
και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή.
12.3 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα Ε) είναι οι εξής:

ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)
Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120)
ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παρ. 4
του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

Α) Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε
ποινικές καταδίκες).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις των Κοι.Σ.Π.Ε., η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου, άρθρο 12 παρ 9
και 10 Ν.2716/1999. και των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης κατ’ ελάχιστον όλα τα µέλη της ∆ιοικούσας
Επιτροπής/∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον ∆ιαχειριστή.
Οικονοµικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισµού της παρούσας
περίπτωσης Α, 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.
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,
µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
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αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Β) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της
επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που
σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

Η Αρχή µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που

αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής Α έως Θ και περιγράφονται αναλυτικά
στο άρθρο 17 της παρούσας «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
12.4 Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
- Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη (ΙΙ, ΙΙΙ IV και VI)
συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα, κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη
έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆ του Παραρτήµατος Ε της
παρούσας
- Το µέρος ΙΙ.Α συµπληρώνεται από όλους τους οικονοµικούς φορείς µε την επισήµανση πως
στο ερώτηµα σχετικά µε την κατ΄ αποκλειστικότητα υπηρεσία θα αναφέρουν τα στοιχεία της
περίπτωσης ∆ του άρθρου 17.1 της παρούσας.
- Το µέρος ΙΙ.Β & ΙV συµπληρώνεται από οικονοµικούς φορείς – ΚΟΙΣΠΕ - Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.
- Το µέρος ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε άρθ. 12.6 της
παρούσας).
- Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του κατά νόµο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι :
• Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥ∆.
• Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα – µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της
παρούσας).
• Στην περίπτωση που ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό
µορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύµβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της
αξίας, τότε υποβάλλεται µαζί µε το ΤΕΥ∆ του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα και χωριστό
ΤΕΥ∆ εκ µέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας).
• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να
υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆. Για τις συµµετέχουσες Κοι.Σ.Π.Ε. το ΤΕΥ∆ θα υπογράψουν όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου και για τις Κοιν.Σ.Επ.
Ένταξης όλα τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής/∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο ∆ιαχειριστής.
12.5 Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α.
[Τρόπος συµµετοχής] και συµπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους
ερωτήµατα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα –
µέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε
τα µέρη II έως ΙV.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη
της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης
της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
δ) Στην παρούσα σύµβαση, τυχόν ενώσεις οικονοµικών φορέων θα είναι αποκλειστικά
µεταξύ Κοι.Σ.Π.Ε. ή Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.
12.6 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)
α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα (ποσοστό)
της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει, συµπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.∆ του ΤΕΥ∆.
β) Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται
να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα (ποσοστό) της σύµβασης που ξεπερνάει το
30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που
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Γ) Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να µην
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου.
Η 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.
∆) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Ε) Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται, ιδίως,
οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, ∆ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι
που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα
αντίστοιχα πεδία.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η
Αρχή αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις των παραπάνω
περιπτώσεων Α, Β, Γ, ∆ & Ε.
ΣΤ) Για την απόδειξη του δικαιώµατος συµµετοχής (κατ’ αποκλειστικότητα) των Κοι.Σ.Π.Ε. και
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης στον παρόντα διαγωνισµό, απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία θα
αναφέρονται στο ΤΕΥ∆ στο Μέρος ΙΙ Α στο πεδίο [Σε περίπτωση προµήθειας κατ’
αποκλειστικότητα] και θα περιλαµβάνονται στον ΦΑΚΕΛΟ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
του προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόµενα στην περίπτωση ∆ του άρθρου 17.1 της
παρούσας.
Ζ) Να είναι εγγεγραµµένος σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στο κράτος – µέλος εγκατάστασής του, (Μέρος IV.A του ΤΕΥ∆).
Η) Να έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών για µία από τις δύο τελευταίες οικονοµικές
χρήσεις, τουλάχιστον 72.000 € πλέον Φ.Π.Α. (Μέρος IV.Β του ΤΕΥ∆).
Θ) Να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 3 έργα αντίστοιχα µε το
αντικείµενο του προκηρυσσόµενου, έκαστο µε προϋπολογισµό κατ’ ελάχιστο 36.000
ευρώ το χρόνο, πλέον ΦΠΑ (Μέρος IV.Γ του ΤΕΥ∆).
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απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ & IV του ΤΕΥ∆ για καθέναν από
τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειµένου να επαληθευτεί η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού
των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισηµαίνεται πως όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον
προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.
γ) Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας τµήµα (ποσοστό) της σύµβασης που ξεπερνάει το 15% αυτής, τότε ο
υπεργολάβος πρέπει να είναι και αυτός Κοι.Σ.Π.Ε. ή Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016)
13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισµού.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αρχής, στην διεύθυνση Χαλκοκονδύλη 17, ΤΚ
104 32, Αθήνα, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στις 22 Μαίου 2017 ηµέρα
∆ευτέρα, και ώρα 11.00 πµ (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού & έναρξη
αποσφράγισης προσφορών).
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής :
(α) µε κατάθεσή τους στην διεύθυνση της παραγράφου 13.1 άνω, ή
(β) µε ταχυδροµική αποστολή µέσω συστηµένης επιστολής ή µε courier, στην ίδια διεύθυνση.
Οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
Αρχής, το αργότερο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή
µέχρι και τις 22 Μαίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 10.30 πµ. Η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για
τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή µε οποιονδήποτε
τρόπο πριν από την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται
και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προ της
έναρξης αποσφράγισης προσφορών.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή
της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. Οι προσφορές που
απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η Αρχή 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 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 από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσµίες.

τηλεφώνου, fax, e-mail)]

Για τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των νέων γραφείων της
Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα»
Αριθµός ∆ιακήρυξης : 01/2017
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΣτΠ)
(∆νση : Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα)
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών : 22.5.2017, 10:30 πµ

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυµία Κοι.Σ.Π.Ε. ή Κοιν.Σ.Επ.
Ένταξης και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυµίες των οικονοµικών φορέων που την
αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθµό

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» (βλέπε
παρ. 14.2.A της παρούσας).
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B
της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ο οποίος
περιέχει το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στην παρ 14.2.Γ της
παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
14.2 Περιεχόµενο επί µέρους φακέλων
14.2.Α ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει το ΤΕΥ∆ συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 12 της παρούσας.
14.2.Β Τεχνική προσφορά
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος,
στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύµβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσας.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει
ότι ως ανάδοχος :
i) µε την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραµµα των απασχολουµένων στην
καθαριότητα σε εµφανές σηµείο των γραφείων της Αρχής, στο κτίριο της οδού Χαλκοκονδύλη 17
όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισµού.
ii) θα καταθέσει στην Αρχή, το αργότερο µε την υπογραφή του συµφωνητικού, αντίγραφο του
θεωρηµένου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε.)
προγράµµατος εργασίας των απασχολούµενων του και δεσµεύεται ότι σε περίπτωση
τροποποίησής του θα προσκοµίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον.
iii) µε την έκδοση του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών του µήνα, θα προσκοµίζει αντίγραφο της
Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.) του ΙΚΑ του προηγούµενου µήνα, που αφορά τους
απασχολούµενους υπαλλήλους στην παρούσα σύµβαση καθαρισµού και τα λοιπά
δικαιολογητικά πληρωµής (άρθρο 26, παρ. 3 της παρούσης).
14.2.Γ Οικονοµική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)
1. Ο φάκελος «Οικονοµική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονοµικής
προσφοράς (περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης, και
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Αρχής µε τα λοιπά τεύχη της σύµβασης), συµπληρωµένο
(σε ευρώ), υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από τον νόµιµο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του
οικονοµικού φορέα (Κοι.Σ.Π.Ε. ή Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) και σε περίπτωση ένωσης είτε από
όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
2. Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς (Κοι.Σ.Π.Ε. ή Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) υποχρεούνται, µε
ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα
ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 68 παρ 1 Ν.3863/2010 (Α΄ 115) :
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στην σύµβαση.
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ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως
φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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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, για τον καθαρισµό χώρων.
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.
3. Το τίµηµα της προσφοράς κάθε προσφέροντος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) θα δοθεί µε µια
και µοναδική τιµή σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της διακήρυξης και
των αναφεροµένων στην παρούσα παράγραφο. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα
Φ.Π.Α. για τις προσφερόµενες υπηρεσίες καθαρισµού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη και για το ζητούµενο διάστηµα.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συµπληρωµένο, στο σύνολο των πεδίων, το
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήµατος Γ΄ της παρούσης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, από τον οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος
των προσφερόµενων υπηρεσιών άνευ Φ.Π.Α και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η
προσφερόµενη τιµή θα αιτιολογεί και θα δικαιολογεί πλήρως το προσφερόµενο αντάλλαγµα.
Το συνολικό κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών καθαρισµού, είναι το ποσό που έχει
συµπληρωθεί στο πεδίο µε α/α 11 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και
στο πεδίο µε α/α 12 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήµατος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονοµικός φορέας που έχει προσφέρει την
χαµηλότερη τιµή στο πεδίο α/α 11 (αριθµητικώς) και α/α 12 (ολογράφως) του ΕΝΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήµατος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.
Όλες οι τιµές θα δίδονται σε ευρώ.
4. Επισηµαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά :
α) στην οποία δεν συµπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
β) στην οποία δεν συµπληρωθούν αριθµητικώς και ολογράφως τα πεδία µε α/α 11 :
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και µε α/α 12 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» αντιστοίχως του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
γ) στην οποία δεν συµπίπτουν οι τιµές (αριθµητική και ολογράφως) των πεδίων µε α/α 11 και 12
του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Επιτρέπονται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόµενες τιµές του ΕΝΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλµατα η Αρχή µπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν,
σύµφωνα µε το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.
14.3 Γλώσσα
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να
υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην
ελληνική.
Για τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
14.4 Λοιπά στοιχεία
- Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόµιµο εκπρόσωπο του
ΚοιΣ.Π.Ε. ή Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
- Τα δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα υποβάλλονται και
γίνονται αποδεκτά, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014
- Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει γνώση των
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και
117 παρ 2 του Ν.4412/2016) – ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016)
15.1 Έναρξη διαδικασίας
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 αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης
(Πρβλ άρθρο 68 παρ 2α, Ν. 3863/2010 (Α΄115).
Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας.
Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάµενοι στην
διαδικασία επιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο ταυτοποίησης και
παραστατικό εκπροσώπησης.
15.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής :
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής,
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς, µονογράφονται δε
από το αρµόδιο όργανο ανά φύλλο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο
αυτό (και η τεχνική και οικονοµική προσφορά) και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Το
αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης και ελέγχει τις
οικονοµικές προσφορές συντάσσοντας πρακτικό για :
• την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές,
• την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύµφωνες µε τους όρους των
εγγράφων της σύµβασης,
• τον πίνακα τιµών και σειρά κατάταξης των προσφορών γνωµοδοτώντας για τον
προσωρινό ανάδοχο.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιµες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια
ακριβώς τιµή των πεδίων µε α/α 11 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» & 12
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιµή και το
αποτέλεσµα καταγράφεται στο πρακτικό.
15.3 Τα πρακτικά µε τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της
Αρχής η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 20 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο
103 Ν.4412/2016)
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014,
των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥ∆. Τα
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δικαιολογητικά υποβάλλονται εµπρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
αρµόδια επιτροπή.
16.2 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς
και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ηµέρες.
16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του µέρους ΙΙΙ του
ΤΕΥ∆ ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
του µέρους IV, τότε εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου
103 του Ν. 4412/2016.
16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από την αρµόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη
απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ.
άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές δύνανται, µε αίτησή τους, να λάβουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 17: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80
Ν.4412/2016)
17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να υποβάλει ο
προσωρινός ανάδοχος στην προθεσµία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε
ποινικές καταδίκες), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο εγγράφου που
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το
ΤΕΥ∆, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από
την αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – µέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του
αρθρου 12.6.β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα ή
επαγγελµατικό παράπτωµα):
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3, πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρµόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή 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.

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 της περίπτωσης Γ του
άρθρου 12.3.
ΙΙ) Για την περίπτωση ∆ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη µη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων
που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στο µέρος λόγοι αποκλεισµού.
ΙΙΙ) Για την περίπτωση Ε του άρθρου 12.3, ήτοι για τη µη υπαγωγή στις περιπτώσεις που
προβλέπει το άρθρο 68 παρ 2γ του Ν.3863/2010 (Α΄115), για µεν την υποπερίπτωση αα)
πιστοποιητικό του «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και
Φύλαξης» που τηρείται στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας, και για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο
Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής
υπηρεσιών καθαρισµού προσκοµίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νοµίµου
εκπροσώπου αυτών ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης
επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, για δε τις υποπεριπτώσεις ββ) και γγ) ένορκη βεβαίωση του νοµίµου
εκπροσώπου αυτών, ως άνω υποπερίπτωση αα).
∆) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (κατ’ αποκλειστικότητα προµήθεια),
υποβάλλεται :
1. Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. ή Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το
τηρούµενο καταστατικό στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο.
2. Έγκριση σκοπιµότητας για την ίδρυση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. ή Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
από ∆ηµόσια Αρχή.
3. Βεβαίωση από ∆ηµόσια Αρχή ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόµενων
εργαζοµένων του Κοι.Σ.Π.Ε. ή Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή
µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
4. Βεβαίωση από αρµόδια ∆ΟΥ για έναρξη επιτηδεύµατος ή τροποποίησή της, η οποία να
σχετίζεται µε το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης (υπηρεσίες καθαρισµού)
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – µέλος της.
Ε) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙV του ΤΕΥ∆ (κριτήρια επιλογής), υποβάλλεται :
Ι) Για την περίπτωση Ζ του άρθρου 12.3 (παρ 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016)
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό επάγγελµά τους.
ΙΙ) Για την περίπτωση Η του άρθρου 12.3, (παρ 3 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016) η
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα µπορεί, κατά κανόνα, να
αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I
του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. Εάν ο οικονοµικός φορέας,
για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα
αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
ΙΙΙ) Για την περίπτωση Θ του άρθρου 12.3, (παρ 4 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016), η τεχνική
ικανότητα των οικονοµικών φορέων µπορεί να αποδεικνύεται µε έναν ή περισσότερους από
τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος
Α΄ του Ν. 4412/2016.
17.2 Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει
µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια
πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιµοποιεί
κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας
διακήρυξης, (βλ. και υπεύθυνη δήλωση Νο. 1 της παραγράφου 14.2.Β της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)
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ΑΔΑ: ΨΒΟΝΙΜ0-Β2Κ
18.1 Η Αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του
άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας).
18.2 Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης
σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας, καθώς και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του άρθρου 17 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή).
18.3 Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο της τιµής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του
άρθρου 106 του Ν.4412/16.
18.4 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης:
α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης του άρθρου 3.2 της παρούσας
και
β) σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της Αρχής
ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα κατά την έννοια του άρθ. 13 της
παρούσας.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και
υποβολής που τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται
τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν 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 τη συµπλήρωση τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις
απαιτούµενες εξηγήσεις στην προκαθορισµένη προθεσµία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν
έγιναν αποδεκτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102.
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)
20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5)
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5)
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς
να υπολογίζεται το δικαίωµα προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
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ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)
21.1 Εγγύηση Συµµετοχής
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής.
(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)
21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄)
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, απευθύνεται δε
προς την Αρχή.
Στην περίπτωση που η αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν
απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του
Ν.4412/2016)
Η εγγυητική επιστολή περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον φορέα προς τον οποίο 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 παρούσας διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
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.
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Ειδικά το γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω
στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την
οποία απευθύνεται 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, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού και η) τον τίτλο της σύµβασης.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης, κατά το άρθρο 3.2 της παρούσας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύµβασης, νέα
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αξίας της νέας σύµβασης (παράτασης) εκτός ΦΠΑ. Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση
τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συµβατικής αξίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης
21.3 Εγγυητική προκαταβολής
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∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόµιση
εγγυητικής προκαταβολής.
21.4 Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ένωσης 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.Σ.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.
21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016)
Η Αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του
άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των
παρατάσεων
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του
για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
24.2 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Εργασιών ότι υπάρχει πληµµελής καθαρισµός ή έλλειψη προσωπικού, ο Σ.τ.Π. έχει το δικαίωµα
να περικόψει ποσοστό µέχρι 30% και όχι λιγότερο από 10% της µηνιαίας αποζηµίωσης.
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.
24.3 Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάµει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016)
24.1 Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν

ΑΡΘΡΟ 25 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
25.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X
του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς
τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική
Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, και µε τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόµιµες
αποδοχές στους εργαζόµενους οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόµενων από τις οικίες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι
εργαζόµενοι, να τηρεί το νόµιµο ωράριο εργασίας, ως και τις νόµιµες ασφαλιστικές καλύψεις,
τους όρους υγιεινής, ασφάλειας και πρόληψης επαγγελµατικού κινδύνου των εργαζοµένων, τις
λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, στους
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
25.2 Στην Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω µέσω των ασφαλιστικών
ταµείων κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόµενων
όρων παρέχεται το δικαίωµα στην Αρχή να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση.
25.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο µόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους
ζηµίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αρχής ή
σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών
του.
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ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 219 Ν.4412/2016)
Οι υπηρεσίες παραλαµβάνονται τµηµατικά, ανά ηµερολογιακό µήνα, µε την σύνταξη του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής της Αρχής.
Η παροχή των υπηρεσιών καθαρισµού, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης παρακολουθεί
και το γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας της Αρχής, το οποίο ελέγχνει καθηµερινά την άρτια και
προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, και παράλληλα
δύναται να παρέχει κατευθύνσεις και υποδείξεις στον Επόπτη Καθαριότητος και στον ανάδοχο
και να διατυπώνει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τις οποίες θέτει υπ όψιν της
Επιτροπής Παραλαβής.
Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειµένου
της σύµβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως
προς τους όρους της σύµβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωµοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

ΑΔΑ: ΨΒΟΝΙΜ0-Β2Κ
25.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έναν (1) επόπτη, για την επίβλεψη της σύµβασης και
επικοινωνία µε αρµόδια όργανα της Αρχής τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν.
25.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα
που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του.
25.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό της των νοµίµων αδειών,
αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την
εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων µε την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της Αρχής
25.7 Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο, οποιαδήποτε στιγµή κατά την
εκτέλεση της σύµβασης, να προσκοµίζει όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές για τα υλικά που χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση αυτής και τα οποία ζητούνται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης, βλέπε και παράγραφο 14.2.Β υπεύθυνη
δήλωση Νο. 1
25.8 Τα µέρη διατηρούν το δικαίωµα όπως προβούν στην από κοινού πρόωρη λύση της
σύµβασης αζηµίως, στην περίπτωση κατά την οποία η Αρχή, κατόπιν της ηµεροµηνίας λύσης
της µισθώσεως των παρόντων γραφείων της µεταφερθεί σε κτίριο µε χαρακτηριστικά τέτοια,
ώστε να καθιστούν ασύµφορη ή δυσχερή την παροχή υπηρεσιών για κάποιο από τα µέρη.
25.9 Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ µέρους των προσφερόντων την πλήρη
αποδοχή των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτοµέρειες που αφορούν στις
υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο
πληρωµής θα περιγραφούν στη σύµβαση µεταξύ αναδόχου και Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 26 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
26.1. Χρηµατοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος
του Πολίτη, (φορέας 05-610, ΚΑΕ 0875 «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας»).
26.2 Φόροι - Κρατήσεις
Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
- 0,06 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο
375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων.
Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού
20% επί του χαρτοσήµου
- 0,06 % υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το
αρ. 350 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.8.2016), επί της αξίας κάθε πληρωµής προ
φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και
κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήµου σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1191/2017
(ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017)
- παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συµβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64
4172/2013)
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αρχή.
26.3 Πληρωµή αναδόχου/ ∆ικαιολογητικά πληρωµής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σε µηνιαία βάση από την αρµόδια υπηρεσία της Αρχής µε
βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής για την εξόφληση της
µηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι :
1. Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόµενων
υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αρχής.
2. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευµένες προηγούµενου
µήνα.
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
5. Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.) του ΙΚΑ του προηγούµενου µήνα,
που αφορά τους απασχολούµενους στην σύµβαση καθαρισµού υπαλλήλους του αναδόχου,
καθώς επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωµή των εισφορών.
6. Υπεύθυνη δήλωση µε τα ονόµατα του προσωπικού που εργάστηκαν στο κτίριο.
7. Αποδεικτικά πληρωµής (τραπεζικά extrait) του προσωπικού καθαριότητας που απασχολείται
στο έργο.
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8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωµή της δαπάνης.
Η αµοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 26.2
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
27.1 Η 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 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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.
27.2. Η σύµβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της
παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι. ΠΟΤΤΑΚΗΣ
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ΑΔΑ: ΨΒΟΝΙΜ0-Β2Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού
Χαλκοκονδύλη 17, συνολικής επιφάνειας 2.900 τ.µ περίπου, και απασχολεί 200 άτοµα
προσωπικό. Οι προς καθαρισµό χώροι είναι τα γραφεία, βοηθητικοί και κοινόχρηστοι χώροι
(µπαλκόνια, κλιµακοστάσια, ασανσέρ, προθάλαµοι ορόφων) στους ορόφους 1ο έως 8ο και
υπόγειο & ισόγειο του κτηρίου.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στη χρήση των
µηχανηµάτων και στις εργασίες καθαρισµού χώρων δηµοσίων κτιρίων.
Ο καθαρισµός θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από 5 καθαρίστριες τις ώρες 15:30 έως
και 18:30. Ο Σ.τ.Π, διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του ωραρίου µίας ή περισσοτέρων
καθαριστριών χωρίς να αλλάξει ο συνολικός χρόνος απασχόλησης, κατόπιν
προηγούµενης συνεννόησης µε τον ανάδοχο.
Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και
πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία
για τη λειτουργία του εξοπλισµού ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι
απρόσκοπτη καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισµού και
απολύµανσης που θα διατεθεί από τον ανάδοχο για τη διενέργεια των απαιτουµένων εργασιών.
Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης, τα εργαλεία – µέσα καθαρισµού, τα
µηχανήµατα που απαιτούνται, οι σάκοι απορριµµάτων και όλα τα είδη χάρτου (χαρτιά
υγείας, χειροπετσέτες, ρολά κουζίνας) και το υγρό σαπούνι χεριών βαρύνουν τον
ανάδοχο, ο οποίος και υποχρεούται να τα παρέχει καθηµερινά και καθ’ όλη την διάρκεια
της Σύµβασης και της πιθανής παράτασής της, σε επαρκείς ποσότητες που θα
καλύπτουν τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Κατ’ εκτίµηση, οι µηνιαίες ποσότητες των ειδών είναι :
• Χαρτιά υγείας : 300 επαγγελµατικά ρολά 500 γρ.
• Χειροπετσέτες τύπου ζικ ζακ : 200 πακέτα 200 φύλλων.
• Ρολά κουζίνας : 80 επαγγελµατικά ρολά 500 γρ, εσωτερικού τραβήγµατος.
• Υγρό σαπούνι : 15 λίτρα.

5. Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι των αχρήστων.
6. Γέµισµα σαπουνοθηκών, θηκών χειροπετσετών και τοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας στις
ειδικές θήκες.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
1. Σκούπισµα – σφουγγάρισµα αίθουσας υποδοχής πολιτών.
2. Έλεγχος και µέριµνα ευταξίας και καθαριότητας της αίθουσας εκδηλώσεων και της
αίθουσας υποδοχής πολιτών (δάπεδα, τοίχοι, τραπέζια, γραφεία κλπ).
Β. ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
1. Ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισµα των δαπέδων γραφείων, αιθουσών και διαδρόµων
ος
(ισόγειο έως 8 όροφος)
2. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα κλιµακοστασίου (υπόγειο έως 8ος όροφος).
Γ. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Καθαρισµός των επιφανειών των επίπλων, γραφείων και βιβλιοθηκών µε ειδική πετσέτα από
µικροϊνες και κατάλληλο απορρυπαντικό, πάντα µε ιδιαίτερη προσοχή ως προς τα αντικείµενα
που βρίσκονται τοποθετηµένα στις επιφάνειες.
2. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα βεράντας 1ου και 8ου ορόφου.
3. Ηλεκτρική σκούπα για καθαρισµό χαλιών, όπου υπάρχουν.
4. Σκούπισµα-σφουγγάρισµα αρχείου και διαδρόµων υπογείου.
5. Καθαρισµός εσωτερικής-εξωτερικής επιφάνειας ανελκυστήρων µε απολυµαντικό.
∆. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Καθαρισµός τζαµιών ισογείου και ορόφων µε ειδικό υγρό.
Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
∆ύο (2) φορές το χρόνο κατά την ηµέρα του Σαββάτου, κατόπιν προηγούµενης ειδοποίησης του
Αναδόχου, εκτελούνται γενικοί καθαρισµοί που περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:
 Καθαρισµό επιφανειών γραφείων-κουζινών-τουαλετών
 Σκούπισµα-σφουγγάρισµα ορόφων και κλιµακοστασίου
 Σκούπισµα-σφουγγάρισµα µικρών µπαλκονιών πρόσοψης ορόφων.
 Πλύσιµο τοίχων-πορτών γραφείων και ενδιάµεσων ορόφων
 Καθαρισµό περσίδων, διακοπτών και εξωτερικής επιφάνειας κλιµατιστικών
 Σκούπισµα-σφουγγάρισµα βοηθητικής σκάλας (υπόγειο-8ος)
 Πλύσιµο χαλιών, όπου υπάρχουν, µε ειδική σκούπα.
3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ
Άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων και τοποθέτηση νέων σακουλών.
Σκούπισµα-σφουγγάρισµα διαδρόµου ισογείου και ανελκυστήρων.
Καθαρισµός των κεντρικών γυάλινων εισόδων.
ΚΟΥΖΙΝΑ
Τοποθέτηση ρολού κουζίνας στις ειδικές θήκες
Σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων µε νερό και απολυµαντικό υγρό.
Πλύσιµο σκευών επισκεπτών γραφείου Συνηγόρου του Πολίτη, εφόσον υπάρχουν.
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
1. Καθαρισµός εσωτερικά και εξωτερικά των λεκανών και των καπακιών µε ειδικό απολυµαντικό
υγρό.
2. Καθαρισµός των νιπτήρων, των βρυσών, καθρεπτών.
3. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων µε νερό και απολυµαντικό υγρό.
4. Καθαρισµός των πλακιδίων γύρω από τις λεκάνες και τους νιπτήρες.
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Οι σάκοι των απορριµµάτων θα µεταφέρονται και θα τοποθετούνται στους κάδους του ∆ήµου,
ενώ τα υλικά προς ανακύκλωση θα συγκεντρώνονται σε σάκους και θα µεταφέρονται στους
ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το ανάλογο, κατά τον προγραµµατισµό του, προσωπικό, ήτοι
πέντε (5) καθαρίστριες/καθαριστές, οι οποίες θα εργάζονται καθηµερινά από ∆ευτέρα µέχρι και
Παρασκευή σε τρίωρη βάση (15.30 – 18.30).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έναν (1) επόπτη, για την επίβλεψη της σύµβασης και
επικοινωνία µε αρµόδια όργανα της Αρχής τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν.
Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύµβασης, υποχρεούται να προσκοµίσει στο Σ.τ.Π.
και αντίστοιχες συµβάσεις εργασίας επικυρωµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας και
προκειµένου περί αλλοδαπού προσωπικού, νόµιµες κάρτες εργασίας.
Με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραµµα των απασχολουµένων
στην καθαριότητα σε εµφανές σηµείο των γραφείων της Αρχής, στο κτίριο της οδού
Χαλκοκονδύλη 17 όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισµού.
Θα καταθέσει στην Αρχή, το αργότερο µε την υπογραφή του συµφωνητικού, αντίγραφο του
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θεωρηµένου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε.)
προγράµµατος εργασίας των απασχολούµενων του και δεσµεύεται ότι σε περίπτωση
τροποποίησής του θα προσκοµίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον.
Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να φοράει ειδική φόρµα µε τα διακριτικά της εταιρείας και
να φέρει ταυτότητα µε φωτογραφία και πλήρη στοιχεία. Πρέπει να είναι ειδικευµένο και άψογο
από πλευράς συµπεριφοράς και ΟΧΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟ. Θα πρέπει να είναι εχέµυθο και να µην
γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες ή δεδοµένα που περιήλθαν στην αντίληψή του
κατά την άσκηση του έργου του. Επίσης πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στη χρήση των
µηχανηµάτων – συσκευών και στις εργασίες καθαρισµού χώρων δηµοσίων κτιρίων.

7

Κόστος αναλωσίµων

8

Εργολαβικό κέρδος

9

Νόµιµες υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις

€

10

∆ιοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών

€

11

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

€

Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ότι ουδεµία
εξάρτηση ή εργασιακή σχέση θα έχει µε το Σ.τ.Π.

12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΕΥΡΩ

Ο Σ.τ.Π. έχει το δικαίωµα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε
προσώπου θεωρεί ακατάλληλο.

13

ΦΠΑ

14

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΕΥΡΩ

16

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόµενοι

“περιγραφή”

Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας στο χώρο που
θα του δοθεί για φύλαξη των πραγµάτων του.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισµό και τα µηχανήµατα για την
ολοκλήρωση του παραπάνω έργου και οπωσδήποτε τα παρακάτω:
• Απορροφητήρες σκόνης
• Απορροφητήρες νερού – σκόνης
• Καρότσια καθαρίστριας
• Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε µεταλλική πρέσα
• Αντιστατικά σάρωθρα
• Εργαλεία υποστήριξης του προαναφερόµενου εξοπλισµού
Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να είναι καταχωρηµένα στο Γενικό Χηµείο του
Κράτους ή να φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

Περιγραφή

Ανάλυση Κόστους
Μονάδα
Ποσότητες
µέτρησης
Άτοµα/ηµέρα

1

Αριθµός εργαζοµένων για κάθε ηµέρα καθαρισµού

2

Τετραγωνικά µέτρα ανά άτοµο

τ.µ/άτοµο

3

Ώρες εργασίας εργαζοµένου για κάθε ηµέρα
καθαρισµού

Ώρες/ηµέρα

4

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

€/ώρα

5

Ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις
πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές για το σύνολο των
εργαζοµένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας (12
µήνες)

€

6

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των
εργαζοµένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας (12
µήνες)

€
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€
€

%

€

%

€

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες
Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος : ………………………………
Ηµεροµηνία
: ………….………………….
Ο∆ΗΓΙΕΣ
(Ειδικές
προσφοράς)

απαιτήσεις

οικονοµικής
(Υπογραφή – Σφραγίδα)

1. Ο παραπάνω πίνακας συµπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του) από τους
οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νοµοθεσία
επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκοµίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους
φωτοαντίγραφα της προαναφερόµενης Νοµοθεσίας. Η τιµή για καθένα από τα πεδία του
παραπάνω πίνακα θα είναι µια και µοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και µε σαφήνεια ο
τρόπος-µέθοδος υπολογισµού-προσδιορισµού αυτής της τιµής. Η αναγραφή της τιµής σε
Ευρώ (€) µπορεί να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
2. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισµού του κόστους µπορεί να συµπεριληφθεί
στο τέλος του ανωτέρω πίνακα.
3. Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή σε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα
πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της
ισχύουσας Νοµοθεσίας.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται
ενιαία τιµή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
6. Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο οικονοµικής προσφοράς αντίγραφο της
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι στην σύµβαση.
7. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει
αποκλειστικά τον προσφέροντα.
8. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα
διακήρυξη/σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να
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εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή
αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για την Αρχή.
9. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς µε έναρξη από την εποµένη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος
από τον ζητούµενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλ από εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

απόφαση Συνηγόρου του Πολίτη, στην εταιρεία ………………………………., που στο εξής θα
ονοµάζεται Ανάδοχος, σύµφωνα µε τους όρους:
α) της υπ’ αριθµ. ………….… απόφασης Σ.τ.Π. “∆ιενέργεια Πρόχειρου διαγωνισµού”
β) της υπ’ αριθµ …………….. όµοιας απόφασης “Απόφαση κατακύρωσης Πρόχειρου
διαγωνισµού”
γ) της προσφοράς του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις
προαναφερθείσες υπό στοιχεία α) και β) αποφάσεις του Σ.τ.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας: …….
Κατάστηµα
……..
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ fax)

Ηµεροµηνία έκδοσης ……

Προς
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΦΜ : 099912223
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Χαλκοκονδύλη 17, 104 32, Αθήνα

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύµβαση αφορά στην καθαριότητα των εργασιακών χώρων της Ανεξάρτητης Αρχής
«Συνήγορος του Πολίτη» στο κτήριο επί της οδού Χαλκοκονδύλη 17, συνολικής επιφάνειας
2.900 τ.µ περίπου, Το προσωπικό της Αρχής ανέρχεται σε διακόσια (200) περίπου άτοµα. Οι
προς καθαρισµό χώροι είναι τα γραφεία, βοηθητικοί και κοινόχρηστοι χώροι (µπαλκόνια,
κλιµακοστάσια, ανελκυστήρες, προθάλαµοι ορόφων) στους ορόφους 1ο έως 8ο καθώς και το
υπόγειο & το ισόγειο του κτηρίου.
Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται µονοετής, από ……………/2017 µέχρι …………/2018 και
µπορεί να ανανεωθεί για διάστηµα από έναν έως και τρεις (3) µήνες επιπλέον, κατόπιν
µονοµερούς δήλωσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ένα (1) µήνα πριν τη λήξη του συµβατικού
χρόνου.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………. ΕΥΡΩ ……….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …… (και ολογράφως)……….., στο οποίο και µόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας …………………… ∆/νση ……………………
για την καλή εκτέλεση από των όρων της µε αριθ. ………. Σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας
για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων (αρ. διακήρυξης 01/2017, ηµεροµηνία
διενέργειας διαγωνισµού 22.5.2017) προς κάλυψη αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος
του Πολίτη», το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …….. ΕΥΡΩ
αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ΄ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σήµερα στις …../…./2017, ηµέρα ..........., στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος
του Πολίτη», Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα, ο Συνήγορος του Πολίτη κος Ποττάκης Ανδρέας ο
οποίος µε την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο και ο ………………………….,
που εκπροσωπεί την εταιρεία …………………………. συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα
ακόλουθα:
Μετά την αριθµ. ……….... απόφαση προκήρυξης Πρόχειρου διαγωνισµού ανάδειξης
αναδόχου για τον καθαρισµό των εργασιακών χώρων του Σ.τ.Π. και τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε σύµφωνα µε το νόµο, έγινε η κατακύρωση µε την αριθµ. …………………...

Σελίδα 27

Άρθρο 2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στη χρήση των
µηχανηµάτων – συσκευών και στις εργασίες καθαρισµού χώρων δηµοσίων κτιρίων.
2. Ο καθαρισµός θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από 5 καθαρίστριες τις ώρες 15.30
έως και 18.30. Ο Σ.τ.Π, διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του ωραρίου µίας ή
περισσοτέρων καθαριστριών χωρίς να αλλάξει ο συνολικός χρόνος απασχόλησης,
κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης µε τον ανάδοχο.
3. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή
και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι
αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισµού ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να
είναι απρόσκοπτη καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισµού και
απολύµανσης που θα διατεθεί από τον ανάδοχο για τη διενέργεια των απαιτουµένων
εργασιών.
4. Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης, τα εργαλεία – µέσα καθαρισµού, τα µηχανήµατα
που απαιτούνται, οι σάκοι απορριµµάτων και όλα τα είδη χάρτου (χαρτιά υγείας,
χειροπετσέτες, ρολά κουζίνας) και το υγρό σαπούνι χεριών βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος
και υποχρεούται να τα παρέχει καθηµερινά και καθ’ όλη την διάρκεια της Σύµβασης και της
πιθανής παράτασής της, σε επαρκείς ποσότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Κατ’ εκτίµηση, οι µηνιαίες ποσότητες των ειδών είναι :
• Χαρτιά υγείας : 300 επαγγελµατικά ρολά 500 γρ.
• Χειροπετσέτες τύπου ζικ ζακ : 200 πακέτα 200 φύλλων,
• Ρολά κουζίνας : 80 επαγγελµατικά ρολά 500 γρ, εσωτερικού τραβήγµατος.
• Υγρό σαπούνι : 15 λίτρα.
2. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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ΑΔΑ: ΨΒΟΝΙΜ0-Β2Κ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ
1. Άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων και τοποθέτηση νέων σακουλών.
2. Σκούπισµα-σφουγγάρισµα διαδρόµου ισογείου και ανελκυστήρων.
3.
Καθαρισµός των κεντρικών γυάλινων εισόδων.
ΚΟΥΖΙΝΑ
1. Τοποθέτηση ρολού κουζίνας στις ειδικές θήκες
2. Σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων µε νερό και απολυµαντικό υγρό.
3. Πλύσιµο σκευών επισκεπτών γραφείου Συνηγόρου του Πολίτη, εφόσον υπάρχουν.
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
1. Καθαρισµός εσωτερικά και εξωτερικά των λεκανών και των καπακιών µε ειδικό απολυµαντικό
υγρό.
2. Καθαρισµός των νιπτήρων, των βρυσών, καθρεπτών.
3. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων µε νερό και απολυµαντικό υγρό.
4. Καθαρισµός των πλακιδίων γύρω από τις λεκάνες και τους νιπτήρες.
5. Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι των αχρήστων.
6. Γέµισµα σαπουνοθηκών, θηκών χειροπετσετών και τοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας στις
ειδικές θήκες.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
1. Σκούπισµα – σφουγγάρισµα αίθουσας υποδοχής πολιτών.
2. Έλεγχος και µέριµνα ευταξίας και καθαριότητας της αίθουσας εκδηλώσεων και της αίθουσας
υποδοχής πολιτών (δάπεδα, τοίχοι, τραπέζια, γραφεία κλπ).
Β. ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
1. Ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισµα των δαπέδων γραφείων, αιθουσών και διαδρόµων
ος
(ισόγειο έως 8 όροφος)
2. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα κλιµακοστασίου (υπόγειο έως 8ος όροφος).
Γ. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Καθαρισµός των επιφανειών των επίπλων, γραφείων και βιβλιοθηκών µε ειδική πετσέτα από
µικροϊνες και κατάλληλο απορρυπαντικό, πάντα µε ιδιαίτερη προσοχή ως προς τα αντικείµενα
που βρίσκονται τοποθετηµένα στις επιφάνειες.
2. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα βεράντας 1ου και 8ου ορόφου.
3. Ηλεκτρική σκούπα για καθαρισµό χαλιών, όπου υπάρχουν.
4. Σκούπισµα-σφουγγάρισµα αρχείου και διαδρόµων υπογείου.
5. Καθαρισµός εσωτερικής-εξωτερικής επιφάνειας ανελκυστήρων µε απολυµαντικό.
∆. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Καθαρισµός τζαµιών ισογείου και ορόφων µε ειδικό υγρό.
Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
∆ύο (2) φορές το χρόνο κατά την ηµέρα του Σαββάτου, κατόπιν προηγούµενης ειδοποίησης του
Αναδόχου, εκτελούνται γενικοί καθαρισµοί που περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:








Καθαρισµό επιφανειών γραφείων-κουζινών-τουαλετών
Σκούπισµα-σφουγγάρισµα ορόφων και κλιµακοστασίου
Σκούπισµα-σφουγγάρισµα µικρών µπαλκονιών πρόσοψης ορόφων.
Πλύσιµο τοίχων-πορτών γραφείων και ενδιάµεσων ορόφων
Καθαρισµό περσίδων και διακοπτών
Σκούπισµα-σφουγγάρισµα βοηθητικής σκάλας (υπόγειο-8ος)
Πλύσιµο χαλιών, όπου υπάρχουν, µε ειδική σκούπα.
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Άρθρο 3
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.1 Οι σάκοι των απορριµµάτων θα µεταφέρονται και θα τοποθετούνται στους κάδους του
∆ήµου, ενώ τα υλικά προς ανακύκλωση θα συγκεντρώνονται σε σάκους και θα µεταφέρονται
στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
3.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το ανάλογο, κατά τον προγραµµατισµό του, προσωπικό,
ήτοι πέντε (5) καθαρίστριες/καθαριστές, οι οποίες θα εργάζονται καθηµερινά από ∆ευτέρα µέχρι
και Παρασκευή σε τρίωρη βάση (15.30 – 18.30).
3.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη, για την επίβλεψη της σύµβασης και
επικοινωνία µε αρµόδια όργανα της Αρχής τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν.
3.4 Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύµβασης, υποχρεούται να προσκοµίσει στο
Σ.τ.Π. και αντίστοιχες συµβάσεις εργασίας επικυρωµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας
και προκειµένου περί αλλοδαπού προσωπικού, νόµιµες κάρτες εργασίας.
3.5 Με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραµµα των απασχολουµένων
στην καθαριότητα σε εµφανές σηµείο των γραφείων της Αρχής, στο κτίριο της οδού
Χαλκοκονδύλη 17 όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισµού.
3.6 Θα καταθέσει στην Αρχή, το αργότερο µε την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού,
αντίγραφο του θεωρηµένου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης
(Σ.ΕΠ.Ε.) προγράµµατος εργασίας των απασχολούµενων του και δεσµεύεται ότι σε
περίπτωση τροποποίησής του θα προσκοµίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον.
3.7 Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να φοράει ειδική φόρµα µε τα διακριτικά της εταιρείας
και να φέρει ταυτότητα µε φωτογραφία και πλήρη στοιχεία. Πρέπει να είναι ειδικευµένο και
άψογο από πλευράς συµπεριφοράς και ΟΧΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟ. Θα πρέπει να είναι εχέµυθο και να
µην γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες ή δεδοµένα που περιήλθαν στην αντίληψή
του κατά την άσκηση του έργου του. Επίσης πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στη χρήση των
µηχανηµάτων – συσκευών και στις εργασίες καθαρισµού χώρων δηµοσίων κτιρίων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ότι ουδεµία
εξάρτηση ή εργασιακή σχέση θα έχει µε το Σ.τ.Π.
3.8 Ο Σ.τ.Π. έχει το δικαίωµα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε
προσώπου θεωρεί ακατάλληλο.
3.9 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας στο χώρο
που θα του δοθεί για φύλαξη των πραγµάτων του.
3.10 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισµό και τα µηχανήµατα για την
ολοκλήρωση του παραπάνω έργου και οπωσδήποτε τα παρακάτω:
• Απορροφητήρες σκόνης
• Απορροφητήρες νερού – σκόνης
• Καρότσια καθαρίστριας
• Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε µεταλλική πρέσα
• Αντιστατικά σάρωθρα
• Εργαλεία υποστήριξης του προαναφερόµενου εξοπλισµού
Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να είναι καταχωρηµένα στο Γενικό Χηµείο του
Κράτους ή να φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων.

Σελίδα 30

ΑΔΑ: ΨΒΟΝΙΜ0-Β2Κ
Άρθρο 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία που δηλώθηκαν στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου
και βάσει της οποίας έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού.

4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X
του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς
τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική
Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, και µε τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόµιµες
αποδοχές στους εργαζόµενους οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόµενων από τις οικίες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι
εργαζόµενοι, να τηρεί το νόµιµο ωράριο εργασίας, ως και τις νόµιµες ασφαλιστικές καλύψεις,
τους όρους υγιεινής, ασφάλειας και πρόληψης επαγγελµατικού κινδύνου των εργαζοµένων, τις
λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης
υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, στους
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

4.9 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές πληροφορίες και να µη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφο που θα περιέλθει σε γνώση του κατά την εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει
οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

4.2 Στην Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω µέσω των ασφαλιστικών
ταµείων κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόµενων
όρων παρέχεται το δικαίωµα στην Αρχή να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση.
4.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο µόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους
ζηµίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αρχής ή
σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών
του.
4.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα
που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του.
4.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό της των νοµίµων αδειών,
αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την
εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων µε την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της Αρχής
4.6 Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο, οποιαδήποτε στιγµή κατά την
εκτέλεση της σύµβασης, να προσκοµίζει και όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές για τα υλικά που χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση αυτής και τα οποία ζητούνται
στο άρθρο 2 της παρούσας.
4.7 Τα µέρη διατηρούν το δικαίωµα όπως προβούν στην από κοινού πρόωρη λύση της
σύµβασης αζηµίως, στην περίπτωση κατά την οποία η Αρχή, κατόπιν της ηµεροµηνίας λύσης
της µισθώσεως των παρόντων γραφείων της µεταφερθεί σε κτίριο µε χαρακτηριστικά τέτοια,
ώστε να καθιστούν ασύµφορη ή δυσχερή την παροχή υπηρεσιών για κάποιο από τα µέρη.
4.8 Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. Η επίβλεψη της ακριβούς
και ποιοτικής τήρησης των όρων της Σύµβασης θα ανατεθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Εργασιών καθαριότητας µε απόφαση του ΣτΠ. Από την ίδια επιτροπή
αξιολογείται και η συνεργασία του Αναδόχου µε την Υπηρεσία, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να
παρακολουθεί την εξέλιξη της παροχής των εργασιών καθαριότητας σε όλα τα στάδια.
Το προσωπικό που θα διατίθεται για την εκτέλεση της Σύµβασης, θα πρέπει να αµείβεται

Σελίδα 31

Άρθρο 5
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης αυτής, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ.
………….. εγγυητική επιστολή της ……………………. συνολικής αξίας ………..… ευρώ
(…………..) που αντιπροσωπεύει το 5% της ετήσιας συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Η ανωτέρω εγγύηση, που επέχει θέση ποινικής ρήτρας, θα επιστραφεί στην Τράπεζα που την
εξέδωσε µετά την ολοκλήρωση των όρων της Σύµβασης αυτής και την οριστική παραλαβή των
εργασιών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύµβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της παράτασης εκτός ΦΠΑ.
Άρθρο 6
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
6.1 Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν
δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των
παρατάσεων
6.2 Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσµίας συµµόρφωσης.
6.3 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
6.4 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Εργασιών ότι υπάρχει πληµµελής καθαρισµός ή έλλειψη προσωπικού, ο Σ.τ.Π. έχει το δικαίωµα
να περικόψει ποσοστό µέχρι 30% και όχι λιγότερο από 10% της µηνιαίας αποζηµίωσης.
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.
6.5 Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει
του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

Άρθρο 7
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες παραλαµβάνονται τµηµατικά, ανά ηµερολογιακό µήνα, µε την σύνταξη του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής της Αρχής.
Η παροχή των υπηρεσιών καθαρισµού, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης παρακολουθεί
και το γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας της Αρχής, το οποίο ελέγχει καθηµερινά την άρτια και
προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, και παράλληλα
δύναται να παρέχει κατευθύνσεις και υποδείξεις στον Επόπτη Καθαριότητος και στον ανάδοχο
και να διατυπώνει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τις οποίες θέτει υπ όψιν της
Επιτροπής Παραλαβής.
Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειµένου
της σύµβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως
προς τους όρους της σύµβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωµοδοτεί.
Άρθρο 8
ΑΞΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αξία του τιµήµατος των εν λόγω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ………………….……..
ευρώ και ………….. λεπτών # ……………. # µηνιαίως, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.
Η Ανάδοχος Εταιρεία επιβαρύνεται µε τις εξής κρατήσεις επί του ποσού χωρίς ΦΠΑ:
α. παρακράτηση φόρου 8% σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-713).
β. ποσοστού 0,06% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το
άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, χαρτόσηµο 3% επί της κράτησης, και ΟΓΑ
χαρτοσήµου 20% σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) & την ΥΑ 5143/2014 (ΦΕΚ
3335/Β/11.12.2014)
γ. 0,06 % υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο αρ. 350 του ν. 4412/2016, χαρτόσηµο 3% επί της κράτησης και ΟΓΑ
χαρτοσήµου 20% σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017)

1. Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόµενων
υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αρχής.
2. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευµένες προηγούµενου
µήνα.
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
5. Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.) του ΙΚΑ του προηγούµενου µήνα,
που αφορά τους απασχολούµενους στην σύµβαση καθαρισµού υπαλλήλους του αναδόχου,
καθώς επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωµή των εισφορών.
6. Υπεύθυνη δήλωση µε τα ονόµατα του προσωπικού που εργάστηκαν στο κτίριο.
7. Αποδεικτικά πληρωµής (τραπεζικά extrait) του προσωπικού καθαριότητας που απασχολείται
στο έργο.
8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή της δαπάνης.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η 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 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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.
Η σύµβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.
Άρθρο 11
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε
από τους συµβαλλόµενους υπογράφεται νόµιµα από αυτούς.
Από τα τρία (3) όµοια αντίτυπα της Σύµβασης αυτής, τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Γραφείο
Προµηθειών του Συνηγόρου του Πολίτη και το τρίτο έλαβε η Ανάδοχος.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Άρθρο 9
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα µε την εξόφληση του 100% της αξίας του τιµολογίου,
µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την αρµόδια Επιτροπή του Σ.τ.Π.
Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται µε έκδοση, από το τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της
Αρχής, τακτικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0875 του
φορέα 05-610 του οικ. έτους 2017 & 2018.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής για την εξόφληση της µηνιαίας παρασχεθείσας
υπηρεσίας είναι :
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για το Ελληνικό ∆ηµόσιο

για τον Ανάδοχο

Ανδρέας Ι. Ποττάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
i

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 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: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΣτΠ)
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 17, 104 32 - ΑΘΗΝΑ
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Στέλλα Κοσµά, Θόδωρος Παπαδόπουλος
- Τηλέφωνο: 213 1306 715, 213 1306 690
- Ηλ. ταχυδροµείο: kosma@synigoros.gr, tpapadopoulos@synigoros.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.synigoros.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού
CPV): Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του
Πολίτη, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα,
CPV : 90910000-9 Υπηρεσίες Καθαρισµού
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : - Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

Σελίδα 36

ΑΔΑ: ΨΒΟΝΙΜ0-Β2Κ
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο 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, ή Γ 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:

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

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:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

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 φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυµία
της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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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 :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να []Ναι []Όχι
αναθέσει
οποιοδήποτε
µέρος
της
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή Εάν
υπεργολαβίας;
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).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·
• δωροδοκίαix,x·
• απάτηxi·
• τροµοκρατικά
δραστηριότητεςxii·

εγκλήµατα

ή

εγκλήµατα

συνδεόµενα

µε

τροµοκρατικές

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςxiii·
• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

µε

ποινικές Απάντηση:

Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού
που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α)
Ηµεροµηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

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

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):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που [……]
λήφθηκανxx:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςxxi, 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; ∆ιευκρινίστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii
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
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] 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): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες
σχετικά
µε
πιθανή
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiv;

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: […….............]
φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ακόλουθες

Βρίσκεται ο οικονοµικός
οποιαδήποτε
από
τις
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆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
λειτουργίας
υπό
αυτές
αυτές
τις
περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Γ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
Απάντηση
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
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εγκατάστασήςxxviii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα φορέας:
εγκατάστασής του
[ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
εργασιών:[……][…]νόµισµα
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται
έτος: [……] κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή εργασιών:[……][…]νόµισµα
στα έγγραφα της σύµβασης :
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……],[……][…]νόµισµα

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

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
Απάντηση:
1 Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
υπηρεσιών:
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
σύµβασης που αναφέρονται στην
αναφοράςxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει
διακήρυξη):
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
[…...........]
υπηρεσίες του είδους που έχει
Περιγρα ποσά
ηµεροµ παραλήπ
προσδιοριστεί:
φή
ηνίες
τες
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή
ιδιωτικούςxxx:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
i
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

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

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.

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 δωρεάνxxxii.

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.

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)].

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 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασηςπλαίσιο.
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xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.

xxvii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii
Όπως 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.
xxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

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

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xxxii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

xxxi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.
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