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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα  

 

Επωνυμία O.ΣΥ. Α.Ε. 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6 

Πόλη ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 182 33 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL30 

Τηλέφωνο +302104270693, +302104270722 

Φαξ +302104907861 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dieuthpromitheion@osy.gr 

tmefodiasmou1@osyl.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλης Τραφαλής 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.osy.gr 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα  

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία Ιδιωτικού Δικαίου και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η παροχή αστικού συγκοινωνιακού έργου. 

Η Εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που υπηρετεί σκοπούς κοινής ωφέλειας, υπάγεται 

στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λειτουργεί με βάση τους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, συντονίζεται και ελέγχεται από τον Ο.Α.Σ.Α. και διέπεται από τις διατάξεις 

των Νόμων 3920/2011 και 3429/2005, ως ισχύουν, και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων 

εταιρειών. Μοναδικός μέτοχος αυτής είναι ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» (Ο.Α.Σ.Α.). 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): www.osy.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια για πληροφορίες στην προαναφερθείσα 

διεύθυνση 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία, με σύντμηση προθεσμιών, λόγω κατεπείγοντος, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 184/05.12.2022  απόφαση του Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Α.Ε., και βάσει του άρθρου 264 

παρ. 3 και 4 του ν. 4412/2016,  καθόσον, μετά από διερεύνηση των επιδημιολογικών συνθηκών και εν 

αναμονή έκδοσης νεώτερων, επίκαιρων κανονιστικών διατάξεων για το ζήτημα της αντιμετώπισης της 
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επιδημίας του κορονοϊου και των μεταλλάξεων αυτού, κατέστη τελικώς αναγκαία η διατήρηση των 

υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων και εγκαταστάσεων της Εταιρείας, με τις ίδιες κατά βάση απαιτήσεις 

και αυξημένες διαδικασίες απολύμανσης χώρων και επιφανειών, όπως αυτές είχαν κατά το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα (του έτους 2022).  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 

βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα, σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. πρωτ. 8202/02.12.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΔ8ΗΟΚΩ0-ΖΑ2). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, 

υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) & όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων, λοιπών 

εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 90910000-9 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.413.243,94€ πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ, ως αναλύεται κάτωθι: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Α 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις [Κεντρικά Γραφεία, KEK., Νέα Γραφεία, 

Επισκευαστική Βάση, Κεντρική Αποθήκη, Π.Ε.Β., Υλικό Θέσης, Τηλεματική 
(Α/Σ Π. Ράλλη), βοηθητικοί χώροι (σταθμαρχεία, χώροι αναμονής, 

εκδοτήρια) και όλες τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις των 

Αμαξοστασίων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.] 

223.158,04€ 

Β Οχήματα (Λεωφορεία, Τρόλεϋ και βοηθητικά οχήματα) 1.190.085,90€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.413.243,94€  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών καθαρισμού είτε για το ένα (1) τμήμα είτε και για τα 

δύο (2) τμήματα. 

Η ανωτέρω εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.413.243,94€, πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι Τμήμα Α: 

223.158,04€ και Τμήμα Β: 1.190.085,90€) αναφέρεται σε εξάμηνη περίοδο. Επιπλέον, η τυχόν άσκηση 

δικαιώματος προαίρεσης έως 15% περιλαμβάνεται στη συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σε 

περίπτωση ρητά καθορισμένης επαύξησης του φυσικού αντικειμένου. 

Στη  σύμβαση περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης, με μονομερή δήλωση του Αναθέτοντος Φορέα ως 

αναλύθηκε ανωτέρω, έως 15% στην περίπτωση κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας, καθώς επίσης και 

δικαίωμα περιορισμού έως 50% στην περίπτωση κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας. Οι ποσότητες θα 

οριστικοποιηθούν προ της κατακύρωσης. Το συγκεκριμένο δικαίωμα ασκείται εφόσον το κατακυρωθέν ποσό 

δεν ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της, με δικαίωμα του 

Αναθέτοντος Φορέα να παρατείνει μονομερώς, τμηματικά, την ισχύ της συναφθείσης συμβάσεως κατά έξι (6) 

επιπλέον μήνες. Η παράταση αυτή θα πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους και τιμές, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων υπέρ τρίτων και λοιπών επιβαρύνσεων, και με 

την επιφύλαξη εφαρμογής των εν ισχύ εκάστοτε κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και των προβλέψεων της 

παρούσας. Οι έξι (6) επιπλέον μήνες των υπηρεσιών καθαρισμού θα είναι προϋπολογισμού επίσης 

1.413.243,94€, πλέον Φ.Π.Α. (Τμήμα Α: 223.158,04€ - Τμήμα Β: 1.190.085,90€).  

Ρητώς διευκρινίζεται ότι, κατά την διακριτική ευχέρεια του Αναθέτοντος Φορέα, αυτός διατηρεί το δικαίωμα 

να περιορίσει το αντικείμενο των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης, εφόσον τα επιδημιολογικά 

δεδομένα, κατά την κρίση του Αναθέτοντος Φορέα, το επιτρέπουν.  

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

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον/στους προμηθευτές που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή 

ανά τμήμα, έτσι όπως θα προκύπτει από την, υποβληθείσα στο ΕΣΗΔΗΣ, οικονομική προσφορά τους.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο σχετικό 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας διακήρυξης.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και 

λοιπές διατάξεις» 

23PROC011994889 2023-01-17



 

Σελίδα 7 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 

66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 

1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 

κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 

«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» .  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)  

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 

των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  
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 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»  

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 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. 

 της υπ’ αρ. 184/05.12.2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ . Α.Ε.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 

11.00πμ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00πμ. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ ή άλλων γεγονότων (π.χ. απεργία υπαλλήλων, 

κ.λπ.) που καθιστούν αδύνατη την αποσφράγιση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας θα ορίσει νέα 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης με σχετική ανακοίνωσή του. 
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1.6 Δημοσιότητα 

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 

76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη 

διεύθυνση (URL):   www.osy.gr   

Οι δημοσιεύσεις ενεργήθηκαν βάσει των προβλέψεων του άρθρου 296 ν. 4412/2016 ως ισχύει. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή διατάξεις διεθνών συμβάσεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β’ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, είναι τα 

ακόλουθα: 

 η με αρ. 38/2022 Προκήρυξη, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα:  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τεχνικές προδιαγραφές Υπηρεσιών Καθαρισμού 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Σχέδιο Σύμβασης  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες 

οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 

με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Ο Αναθέτων Φορέας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 

εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών 
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ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων http://www.promitheus.gov.gr και στο διαδικτυακό τόπο του Αναθέτοντος Φορέα. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια αναθέτοντα 

φορέα. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη 

μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 

τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση 

τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

παρεκτός αν ρητά προβλέπεται στην παρούσα. Οι αρμόδιες Επιτροπές της Ο.ΣΥ. Α.Ε. δύναται να ζητήσουν 

επίσημη μετάφραση ή διευκρινίσεις επί των φυλλαδίων αυτών σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. 

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 

προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο 

μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους 
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οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε 

αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για τον αναθέτοντα φορέα 

Κάθε μορφής επικοινωνία με αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) , που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού . Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.. 

Ο αναθέτων φορέας, δια της αρμόδιας Επιτροπής, επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

Ο αναθέτων φορέας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 

μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
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αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 

εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 

προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 . Δικαίωμα συμμετοχής  

1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 

και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 

εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς της Ένωσης. 

2.  Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

επισημαίνεται ότι: 

•  Στην Προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται η έκταση και το είδος και το ποσοστό συμμετοχής των 

μελών της Ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής καθορίζει και ποσοστό αμοιβής του κάθε μέλους της 

ένωσης ή της προσωρινής σύμπραξης. 

•  Όλα τα μέλη της Ένωσης θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 

•  Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 

Προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το αντικείμενο της παρούσας κατακυρωθεί, ο 

Αναθέτων Φορέας δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

Σύμβασης, να ζητήσει από την Ένωση να περιβληθεί ορισμένης νομικής μορφής. 
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3.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Οι Ενώσεις υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

4.  Κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, αυτόνομα ή με άλλα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Ενώσεις ή προσωρινές συμπράξεις), δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να 

μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 

2% της εκτιμωμένης αξίας για κάθε τμήμα. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων 

φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 

τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του άρθρου 302 ν. 4412/2016 ως ισχύει. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε 

κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 & 302 του ν. 4412/2016.     

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων:  

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 

2.2.8,  

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2),  

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,  

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,  

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του αναθέτοντα φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 

προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί ,  

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
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ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 

σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 

159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) 

του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 

την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 

με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 

άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
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απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 

(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

-  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

-  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί 

το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

-  στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

-  σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία ή  
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β) όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν 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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για του λόγους των παραγράφων 2.2.3.1. και 2.2.3.2. εφόσον 

συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή 

β) Κατ’ εξαίρεση επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται όταν ο αποκλεισμός σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2., θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 

με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2.2.3.2., πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Ο αναθέτων φορέας αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων 

που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 253, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α` 93), περί ποινικών κυρώσεων και 

άλλων διοικητικών συνεπειών, ο αναθέτων φορέας διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016, περί 

σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 280 του 

ν.4412/2016, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ` εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016, περί Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στον οικονομικό φορέα έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους ή εάν αα) έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της 

παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) εάν σε βάρος του έχει επιβληθεί η 

κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή 

τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του 

ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  
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2.2.3.5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην περ. (β`) της παρ. 2.2.3.4., ο αναθέτων φορέας μπορεί να 

μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περ. (β`) της παρ. 2.2.3.4., υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας έχει αποδείξει 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, στην περίπτωση των καταστάσεων της περ. (β`) της παρ. 

2.2.3.4. 

2.2.3.6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, οι αναθέτοντες φορείς 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παρ. 2.2.3.1. και 2.2.3.2. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς 

μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται 

λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από 

τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4. 

2.2.3.7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 

2.2.3.1. και στην παρ. 2.2.3.4., εκτός από την περ. (β`) αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου 

να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει 

αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 

γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, 

και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση 

2.2.3.8. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις 

ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο 

μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  

που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  
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α)  οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β)  οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 

επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή 

εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές 

Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ο.Ο.Σ.Α. 

2.2.3.9. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

παράγραφο 2.2.3.7. εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

ως ισχύει. 

2.2.3.10. Αν δεν πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α ή δε δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης 

2.2.3.11. Αν δεν έχει μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών, υπηρεσιών καθαρισμού, για το διάστημα των 

τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (ετών) μεγαλύτερο από το 100% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του κάθε τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά. 

2.2.3.12. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.3.13. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 

τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% της εκτιμώμενης 

προϋπολογισθείσας δαπάνης που αντιστοιχεί στο κάθε τμήμα.  

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποδείξουν κατά τη φάση υποβολής των προσφορών ότι καλύπτουν 

πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών απαιτήσεων, προσκομίζοντας κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που 

τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του σχετικού Παραρτήματος Α. 

Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, να έχουν εκτελέσει 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ώστε να καλύπτουν τον μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών που 

ζητείται στις παραγράφους 2.2.3.11 και  2.2.5. της παρούσας. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

(α) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερης ισχύουσας 

έκδοσης σε ισχύ, του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα. 

(β) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 ή 

μεταγενέστερης ισχύουσας έκδοσης σε ισχύ, του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.  

 (γ)  Πιστοποιητικό Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 45001:2018 ή μεταγενέστερης ισχύουσας έκδοσης σε ισχύ, του συμμετέχοντα 

οικονομικού φορέα. 

(δ)  Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019, του 

συμμετέχοντα οικονομικού φορέα. 

(ε) Πιστοποίηση/Βεβαίωση Covid-19 (εκδοθείσα από φορείς διαπιστευμένους μέσω ΕΣΥΔ). 

Ο αναθέτων φορέας αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους 

από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 

προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 

φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 

2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 

αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 

τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ο αναθέτων φορέας ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 

φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση του 

αναθέτοντα φορέα, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 

αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 

προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, ο αναθέτων φορέας ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας, καθώς και ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.4. και 2.2.7. της παρούσας.  Ο 

οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό 

του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3 καθώς και ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής των 

παρ. 2.2.4 και 2.2.7.  
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και 

κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 316 του ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της παρούσας καθώς και ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής ων παρ. 2.2.4. και 2.2.7.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες ή και οι τρίτοι στις ικανότητες των 

οποίων στηρίζονται ή οι οποίοι αναφέρονται ως υπεργολάβοι στην προσφορά τους δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του 

ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί στον αναθέτοντα φορέα.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

2.2.9.1.1. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 

το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ε΄ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 

τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 

μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας 

υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει 

μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει 

την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση του αναθέτοντα φορέα. Στη συνέχεια μπορεί 

να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.  Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
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δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία 

υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ . 

2.2.9.1.2. Επίσης, σε συνέχεια του 4815/16.09.2022 εγγράφου της ΕΕΑΔΗΣΥ οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την οποία θα βεβαιώνονται τα 

ακόλουθα: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη 

σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του 

Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών 

της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 

2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : (α) ο 

ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν 

είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία· (β) ο 

ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν 

είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε 

ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας 

παραγράφου · (γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο 

σημείο(α) ή (β) παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα 

ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή 

φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.» 

2.2.9.1.3. Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.2.9.1.4. Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 

προσκομίσουν για την προκαταρκτική απόδειξη, στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς, σχετική 

τεκμηρίωση σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.6 και 2.4.3.2., καθώς και το Παράρτημα Α της 

παρούσας.  
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2.2.9.1.5. Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,  την κατάστασή 

του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης  και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 

περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 

του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 

σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει 

κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 

δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του . 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 

στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 

συναίνεσης.   

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 

και 3.2 της παρούσας. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 

του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να 

λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω 

της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω 

διαλειτουργικότητας, ο αναθέτων φορέας αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας.] 

Όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της 

παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

Επιπλέον προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 

αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 

17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία 

δύνανται να αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή 

ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις 

ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 

μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.4 θ’ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 

επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται 

κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση 

του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη 

εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.8 της παρούσας ανωτέρω).   

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i)  Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 

α’ της παραγράφου 2.2.3.8 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β’ της παραγράφου 2.2.3.8, για την απόδειξη του ελέγχου 

δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 

προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 

συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 

ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση 

ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 

εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.8. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

-  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

-  Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 

μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 

πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

-  Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

-  Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν 

σε ανώνυμες εταιρείες: 
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Α)  εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i)  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 

τους είναι ονομαστικές 

ii)  Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

iii)  Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς.     

Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i)  βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την 

περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii)  έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, 

iii)  εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 

Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, ο δε αναθέτων φορέας 

δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στον αναθέτοντα 

φορέα να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, 

διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της 

εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της 

έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 

της παρούσας. 

Ο αναθέτων φορέας ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει 

εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 

του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως 

αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

Προς το σκοπό αυτό ο αναθέτων φορέας δύναται να απαιτήσει ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω 

δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, να προσκομίζει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
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είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του 

άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει. 

στ) για τις παραγράφους 2.2.3.10. & 2.2.6 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, ψηφιακά υπογεγραμμένη, 

με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η συγκεκριμένη δήλωση 

προσκομίζεται και κατά την υποβολή της προσφοράς. 

ζ) για παράγραφο 2.2.3.12 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 

βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 

χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 

2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 

αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.3.11.και 2.2.5 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένους ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας και δήλωση περί 

του μέσου ''ειδικού'' ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών 

χρήσεων. Ειδικότερα : 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική 

σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας .  

Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση 

ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον μέσο ετήσιο κύκλο, συνοδευόμενη από 

τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κλπ.).  

Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του 

τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά 
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επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. , 

καθώς και ισοζύγια δωδεκαμήνου επισήμως θεωρημένα από τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου του 

Οικονομικού Φορέα κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα 

σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 

δηλώσεις Φ.Π.Α. κλπ.). 

Οι οικονομικοί φορείς, που έχουν λειτουργήσει χρονικό διάστημα μικρότερο από το ζητούμενο στη 

διακήρυξη, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης τους ή  ημερομηνία 

έναρξης δραστηριοτήτων στο αντικείμενο της σύμβασης. Οι λοιπές δηλώσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το 

χρονικό διάστημα λειτουργίας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 

μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

έγγραφο, το οποίο και θα αξιολογηθεί ως προς την καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του 

διαγωνισμού. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους και τα σχετικά Παραρτήματα της διακήρυξης. 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να προσκομίσει τις Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών των συμβάσεων που 

έχουν δηλωθεί στο ΕΕΕΣ.   

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης υγειάς και 

ασφαλείας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του.   
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Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης 

σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν 

οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 

πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στους αναθέτοντες φορείς πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 

βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην 

περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 & 3 του ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 

διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά 

περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 

ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της 

Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους 

συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 

οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 

διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 

διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 

κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 

δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 

δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, 

στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατόν (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι οφείλουν να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 2.2.9.1. και 2.2.9.2. , ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της παρούσας , 

καθώς και ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.4. και 2.2.7. της παρούσας.   

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής τους. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα της Διακήρυξης 

και το ΕΕΕΣ, για το σύνολο των υπηρεσιών. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Με την υποβολή της προσφοράς, θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του κάθε ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα, ο οποίος εξ’ 

αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου του αναθέτοντα 

φορέα, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς τον αναθέτοντα φορέα μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 259 και στην κατ’ 

εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ’ 

αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 

και Υπηρεσίες»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 

οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
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εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό 

(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 

4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 

άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ο αναθέτων φορέας 

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή του. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 

ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 

οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 

της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 

λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 

οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 

λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 

της παρ. 2 του άρθρου 259) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 

υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν. 
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία βάσει 

του Παραρτήματος Α΄. 

Επιπλέον, εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη την οικονομική προσφορά 

τους.  

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 

τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 

έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 

απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 

ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
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γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, ο αναθέτων φορέας δύναται 

να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως 

άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 

Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 

πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση 

επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 

υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 

δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 

γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 

ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 

1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με 

ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 

του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου του αναθέτοντα φορέα, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 

βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 

την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 

περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
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(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει τον 

αναθέτοντα φορέα περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α)  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται 

να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β)  την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 

2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

γ)  τα νομιμοποιητικά στοιχεία των Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν προσφορά. 

δ)  Υπεύθυνη δήλωση , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την οποία θα βεβαιώνονται τα ακόλουθα: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη 

σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του 

Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών 

της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 

2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : (α) ο 

ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν 

είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία· (β) ο 

ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν 

είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε 

ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας 

παραγράφου · (γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο 

σημείο(α) ή (β) παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα 

ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή 

φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.» 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό 

το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό 

στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
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Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 

υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 

θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

Επισήμανση : Σύμφωνα με το Παράρτημα Ε’ της παρούσης, το οποίο επισυνάπτεται, ως ξεχωριστό αρχείο σε 

επεξεργάσιμη μορφή XML, στο portal  του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς, στο μέρος IV 

«Κριτήρια Επιλογής»,  συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής». 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

τον αναθέτοντα φορέα με το Παράρτημα Α της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση τα κριτήρια επιλογής, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία, π.χ. τα ζητούμενα από το Παράρτημα Α, κεφάλαιο ΣΤ’ στοιχεία σχετικά με 

το άρθρο 68 του Ν. 3863/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ενδεχόμενη εμφάνιση 

οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

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

οικονομικών προσφορών 

Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να δίνεται τιμή ανά τμήμα. 

Συγκεκριμένα oι οικονομικοί φορείς πρέπει να αναφέρουν το συνολικό κόστος για ολόκληρο το χρονικό 

διάστημα της σύμβασης για όλες τις εργασίες καθαρισμού ανά τμήμα και με βάση το ποσό αυτό θα 

πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση.  

Προσωρινός Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που καταθέτει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για το σύνολο των εργασιών 

καθαρισμού του κάθε τμήματος, για το χρονικό διάστημα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή των τμημάτων για τις υπηρεσίες καθαρισμού δεν θα πρέπει 

να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη της Διακήρυξης. 

Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η Οικονομική 

Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό σε Ευρώ για τις σχετικές υπηρεσίες ολογράφως και αριθμητικώς, 
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έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο οικονομικός φορέας το Έργο, τόσο μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, όσο και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ μπορεί να γίνει μέχρι και με δύο δεκαδικά ψηφία. Η αναγραφή της τιμής σε 

Ευρώ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε 

ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν 

το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  Η αμοιβή για το έργο υπόκειται σε κρατήσεις:  

α) 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ,  

β) 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και  

γ) 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  

οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της προσφοράς, πριν συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που 

καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία θα γίνει σχετική παρακράτηση. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε Ευρώ ή που καθορίζεται  σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον 

αναθέτοντα φορέα στην παρούσα διακήρυξη. 

 (δ)  περιλαμβάνει όρο αναθεώρησης της προσφερόμενης τιμής 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποδοχή του τρόπου και χρόνου πληρωμής  όπως 

περιγράφεται στην παρ. 5.1. της παρούσας διακήρυξης.  

Προσφορά που υποβάλλεται με οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην παρούσα 

παράγραφο 2.4.4, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Οι οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής 

προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα. 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Εφαρμογές/Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως που έχει παραλειφθεί η 

αναγραφή τιμής ενώ αναφέρονται οι εφαρμογές/υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι οι εφαρμογές/υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να αναγράφεται και 

οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το 

ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή), να 

παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου και να 

συμπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας.  

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή 

μονάδας. 

Σε χωριστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν. 3863/10 

(ΦΕΚ 115/Α/30-09-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ανάδοχος υποχρεούται, με ποινή 

αποκλεισμού, να αναφέρει τα εξής: 

 Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

 Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

 Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

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

 Επιπροσθέτως, οφείλει να επισυνάπτει στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
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 Στη σύμβαση που θα συνάψει η Ο.ΣΥ. Α.Ε. με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, θα περιλαμβάνονται τα παραπάνω 

στοιχεία καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση 

ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. 

Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά θα υπάρχει λεπτομερής ανάλυση του υπολογισμού των 

αμοιβών του προσωπικού βάσει της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία 

κατάθεσης των προσφορών.  

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι πλήρεις και αναλυτικές, να αιτιολογούν και να 

δικαιολογούν πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα (με αναλυτική αναφορά στον αριθμό του προσωπικού 

που θα απασχολεί, το αν θα είναι εργαζόμενοι άνω ή κάτω των 25 ετών, την προϋπηρεσία τους), τις πάσης 

φύσεως νόμιμες αποδοχές του απασχολούμενου προσωπικού (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).  

Στις οικονομικές προσφορές πέραν του ελάχιστου εργατικού κόστους, όπως αυτό προσδιορίζεται από την 

κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να συνυπολογίζεται (με ποινή αποκλεισμού) ένα εύλογο και όχι μηδενικό 

ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους 

κέρδους και των νόμιμων κρατήσεων.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας 

περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί παράβαση του όρου αυτού θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών / 

180 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον αναθέτοντα 

φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος του 

αναθέτοντα φορέα για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 

αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, ο 

αναθέτων φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 

να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, είτε όχι. Στην τελευταία 
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περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα 

στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 

2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 

από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 310 του ν. 4412/2016 

και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.2.1. της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης του αναθέτοντα φορέα, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 

σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις 

των παρ. 2 και 3 του άρθρου 253 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
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ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή 

η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο του αναθέτοντα 

φορέα, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 

του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 01/02/2023 και ώρα 11:00πμ.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και του αναθέτοντα φορέα. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ ή άλλων γεγονότων (π.χ. απεργία υπαλλήλων, 

κ.λπ.) που καθιστούν αδύνατη την αποσφράγιση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας θα ορίσει νέα 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης με σχετική ανακοίνωσή της. 

Τονίζεται δε ότι ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο αναθέτων φορέας 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ο αναθέτων φορέας, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι 

ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η 

προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 

εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 

προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση 

ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

 α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 302. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
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έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από τον αναθέτοντα φορέα απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 

της παρούσας. 

Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  

των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, 

των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο αναθέτων 

φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 313 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής 

ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

(Σε κάθε περίπτωση η κρίση του αναθέτοντα φορέα σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 

αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω 

ενιαία απόφαση). 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

(Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση). 
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Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο του αναθέτοντα φορέα εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και ο αναθέτων φορέας προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 

παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ/ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών 

που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 

παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 

σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως 

άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, ο 

αναθέτων φορέας καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 310 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

23PROC011994889 2023-01-17



 

Σελίδα 48 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς τον αναθέτοντα φορέα, για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο 

χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 

αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και 

εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 

ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν ο αναθέτων φορέας ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή 

περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 

2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντα φορέα για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 

και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα 

φορέα η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 

διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα 

ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο του αναθέτοντα 

φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  
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 Επισημαίνεται ότι, η ΟΣΥ, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, 

μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε ποσοστό και ως εξής:  δεκαπέντε τοις εκατό (15%)  στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας και πενήντα τοις εκατό (50%)  στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης 

των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η ΟΣΥ κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που 

έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του 

άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 

4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες του 

αναθέτοντα φορέα.  

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 

απόφασης.  

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στην παρ. 7 του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 

έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 

υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 

οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 

104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
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προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από του αναθέτοντα φορέα 

και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η 

σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον 

ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 

3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

του αναθέτοντος φορέα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 

περίπτωση αυτή,  ο αναθέτων φορέας μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 

εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  

Εάν ο αναθέτων φορέας δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 

ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 

συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 

και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέας 

κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 

έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 

προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 

νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του  . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 

η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης  . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 

ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 

ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 . 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 

παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 

όταν ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν 

από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του 

προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο αναθέτων φορέας,  μέσω 

της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει 

το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 
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εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα 

κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων ο αναθέτων φορέας μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 

από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων του αναθέτοντα φορέα . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντα φορέα . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 

ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 

προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και ο 

αναθέτων φορέας, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει 

γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντα φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 

έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Ο 

αναθέτων φορέας, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 

πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., τον 

αναθέτοντα φορέα, αν δεν έχει ασκήσει αυτός την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 

κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 

Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
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απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 

κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. 

Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους 

ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 

δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής 

απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία 

για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η 

άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα 

δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 

εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 

κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Ο αναθέτων φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016 ως ισχύει, μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 

μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 

από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, ο αναθέτων φορέας ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 316 του ν. 4412/2016, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:   
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α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την 

παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 317 του ν.4412/2016,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, περί χρόνου ισχύος προσφορών,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  

υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 

περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην 

αυτού της περ. η’ (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της 

σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 & 302 του ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντα φορέα έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση  

καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της 

υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της αρχικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και κάθε 

μετέπειτα τροποποίησης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που θα παρέχεται στην 

ΟΣ.Υ. Α.Ε. προς αντικατάσταση της προηγούμενης κατόπιν τμηματικής αποδέσμευσης που 

προβλέπεται ανωτέρω, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής 

της. 
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 ως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του και με τον ν. 4782/2021, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος B του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή άλλου φορέα, που επιβάλλεται με τις ισχύουσες κατά περίπτωση 

διατάξεις και δεν βαρύνει σύμφωνα με τον Νόμο την Ο.ΣΥ. Α.Ε., βαρύνει τον ανάδοχο της σύμβασης.        

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

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

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

εργαζομένων. 

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

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

Επιπροσθέτως, θα υποβάλλεται αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται 

οι εργαζόμενοι καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και 

απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. 

Σε περίπτωση όπου η Ανάδοχος εταιρεία αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε 

υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Η Ανάδοχος 

εταιρεία και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την 

καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.   

Απαγορεύεται στον ανάδοχο η υποκατάσταση στην παρούσα σύμβαση, ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής, από 

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη γραπτή και ρητή συγκατάθεση της Ο.ΣΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

Ο.ΣΥ. θα δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτη την ΑΝΑΔΟΧΟ, οπότε επέρχονται σε 

βάρος αυτής οι συνέπειες που απορρέουν από την σύμβαση και τον νόμο. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον αναθέτοντα 

φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον αναθέτοντα φορέα, οφείλει δε να 

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον αναθέτοντα φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης, απαιτείται η απόδειξη της διατήρησης της επάρκειας και η σύμφωνη γνώμη της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για 

την αντικατάσταση, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και το Ν. 4412/2016. 

4.4.3. Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3, καθώς και την εκπλήρωση τω προϋποθέσεων των παρ. 2.2.4 

και 2.2.7, και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 

σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, 

δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του 

ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του ν. 

4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και 
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κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 

216 του ν. 4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 

παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), ο αναθέτων φορέας δύναται να προσκαλέσει τον/τους 

επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την 

προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός 

της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στον αναθέτοντα φορέα έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η 

άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση 

σύναψης σύμβασης, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, 

ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της, ιδίως, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 

εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή 

αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται σε Ευρώ, με την απαραίτητη προσκόμιση 

όλων των παρακάτω νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωμής: 

 Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (Παρεκτός αν είναι εφικτή η λήψη αυτών μέσω του 

Συστήματος Διαλειτουργικότητας από την ΟΣΥ).  

 Κατάσταση προσωπικού που απασχολήθηκε το συγκεκριμένο μήνα.  

 Ποινικά μητρώα του προσωπικού που απασχολήθηκε τον συγκεκριμένο μήνα (Τους επόμενους μήνες 

μετά τον πρώτο αυτά προσκομίζονται μόνο για τους καινούργιους υπάλληλους που απασχολούνται 

στο έργο και όχι για τους παλιούς).  

 Πίνακα προσωπικού υποβεβλημένο στην Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση αλλαγής προσωπικού, 

τροποποιητικό/ συμπληρωματικό πίνακας προσωπικού υποβεβλημένο στην Επιθεώρηση Εργασίας.  

 Κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και αποδεικτικά τραπέζης για την πληρωμή 

του.  

 Α.Π.Δ. ΙΚΑ και αποδεικτικό τραπέζης για την πληρωμή της ΑΠΔ.  

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

Η πληρωμή θα γίνεται 45 ημέρες ύστερα από το τέλος του μήνα έκδοσης σχετικού τιμολογίου του 

αναδόχου, καθώς και μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής.  

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, νόμιμη και 

εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει 

πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στη Συμβατική Τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 

ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία 

περαιτέρω επιβάρυνση του Αναθέτοντος Φορέα. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
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παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή άλλου φορέα, που επιβάλλεται με τις ισχύουσες κατά περίπτωση 

διατάξεις και δεν βαρύνει σύμφωνα με τον Νόμο την Ο.ΣΥ., βαρύνει τον ανάδοχο της σύμβασης.        

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 316 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και το 

Παράρτημα Α της παρούσης, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 

(γ), ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 

άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 

να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, 

που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, 
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Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης.  

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτοντα φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 

παραδοτέων – αντικατάσταση) καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία  

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 

απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 

στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 

απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 

απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος 

της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο 

της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία παρακολούθησης συμβάσεων (ή από άλλη /άλλες υπηρεσία/ες ή επιτροπή/ες που θα ορισθεί/ούν 

με απόφαση του αναθέτοντος φορέα), η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 

ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 

ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από 

το νόμο και τη σύμβαση. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 

οποίο καταγράφονται η καθημερινή εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 

του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα, παρατηρήσεις και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση και την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο συντάσσεται σε τρία 

(3) αντίτυπα και συνυπογράφεται από τον, οριζόμενο, υπεύθυνο (αρμόδιο υπάλληλο) του αναδόχου και τον 

επόπτη της σύμβασης ο οποίος μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης. Το ένα εκ των τριών αντιτύπων παραδίδεται στον υπεύθυνο του αναδόχου και τα άλλα δύο 

κρατούνται από τον επόπτη της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Για το σύνολο των ημερήσιων καταγραφών στο τέλος του μήνα 

θα συντάσσεται συγκεντρωτικό ημερολόγιο που αποτελεί στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης, της τιμολόγησης και πληρωμής των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της, με δικαίωμα 

του Αναθέτοντος Φορέα να παρατείνει μονομερώς, τμηματικά, την ισχύ της συναφθείσης συμβάσεως κατά 

έξι (6) επιπλέον μήνες. Η παράταση αυτή πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους και τιμές, και με την 

επιφύλαξη των εν ισχύο εκάστοτε κανονιστικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

φόρων, κρατήσεων υπέρ τρίτων και λοιπών επιβαρύνσεων.  
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6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση του 

αναθέτοντα φορέα μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον αναθέτοντα 

φορέα τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από τα πρωτοβάθμια ελεγκτικά όργανα (επιτροπές) 

των οργανωτικών μονάδων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. οι οποίες συγκροτούνται , σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ 

της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα 

Α της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, ο επόπτης της Ο.ΣΥ. Α.Ε.:  

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 

χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 

παραλαβές.  

6.3.3 Αν οι οργανωτικές μονάδες κρίνουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η οργανωτική μονάδα υποχρεούται να 

προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.  
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6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 

ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι, από την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη από 

τις πρωτοβάθμιες επιτροπές της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το Παράρτημα Α της παρούσης και συντάσσονται 

σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από πρωτοβάθμια επιτροπή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά 

τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Βάσει του άρθρου 53 παρ. 10α του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 7 

του ν. 4965/20022 (ΦΕΚ 162/Α/2-9-2022), για την παρούσα σύμβαση ισχύουν τα κάτωθι:  

«Για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ορίζεται ότι η τιμή αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά, 

υπό τους περιορισμούς του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τον τύπο: 

Τ = Τ προσφοράς Χ (1+α) 

Όπου α: το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, Τ_προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του 

οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η 

αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν ο αναθέτων φορέας διαθέτει τις απαραίτητες 

πιστώσεις για την εφαρμογή της. 
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6.6  Γενικοί όροι  

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα 

ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 

αναθέτοντα φορέα.  

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη 

σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς 

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στον αναθέτοντα φορέα ή σε τρίτους από την μη τήρηση 

της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΟΣΥ ΑΕ  

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ) 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών καθαρισμού των οχημάτων και των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ο.ΣΥ ΑΕ 

έχει ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

Α 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις [Κεντρικά Γραφεία, Νέα Γραφεία, 

Επισκευαστική Βάση, Κεντρική Αποθήκη, Τηλεματική, βοηθητικοί χώροι 

(σταθμαρχεία, χώροι αναμονής, εκδοτήρια) και όλες τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις των Αμαξοστασίων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.] 

223.158,04€ 

Β Οχήματα (Λεωφορεία, Τρόλεϋ και βοηθητικά οχήματα) 1.190.085,90€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.413.243,94€  

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Ως αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών προσδιορίζονται οι παρακάτω εργασίες:  

ΤΜΗΜΑ Α: Καθαρισμός των Αμαξοστασίων (λεωφορείων και τρόλεϋ) στα οποία περιλαμβάνονται οι χώροι 

των γραφείων και οι λοιποί χώροι των κτιρίων, οι χώροι των λοιπών εγκαταστάσεων, τα αποδυτήρια και τα 

w.c., οι χώροι των Κεντρικών Γραφείων (κτιριακές εγκαταστάσεις κεντρικών γραφείων, Ε.Β., Π.Ε.Β., Υλικό 

Θέσης, Κεντρική Αποθήκη, Κ.Ε.Κ. μαζί με τα νέα γραφεία, κόμιστρο), οι χώροι της τηλεματικής στο Α/Σ Π. 

Ράλλη καθώς και οι βοηθητικοί χώροι (σταθμαρχεία-εποπτεία-εκδοτήρια-χώροι αναμονής οδηγών, κτλ.) της 

Ο.ΣΥ. Α.Ε.  

TMHMA Β: Καθαρισμός των λεωφορείων, τρόλεϋ και βοηθητικών οχημάτων της Ο.ΣΥ. ΑΕ.  

Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό των 

οχημάτων όλων των τύπων (λεωφορεία θερμικά/ φυσικού αερίου, τρόλεϋ και βοηθητικά οχήματα) καθώς και 

τον καθαρισμό των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των Αμαξοστασίων, των κεντρικών γραφείων και 

των βοηθητικών χώρων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω).  

Τα οχήματα σταθμεύουν στα Αμαξοστάσια της Ο.ΣΥ ΑΕ (Βοτανικού, Αγ. Ι. Ρέντη, Π. Ράλλη, Αγ. Δημητρίου, 

Ανθούσας, Άνω Λιοσίων, Ν. Φιλαδέλφειας, Αττικής και Ρουφ). Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. όμως διατηρεί το δικαίωμα να 

σταθμεύει οχήματα και σε άλλο, εκτός των ανωτέρω, αμαξοστάσιο, οπότε ο εργολάβος υποχρεούται να 

διενεργεί καθαρισμό και στο νέο αυτό αμαξοστάσιο. Επίσης η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ένα 

ή περισσότερα αμαξοστάσια είτε οριστικά είτε τους καλοκαιρινούς μόνο μήνες ή ορισμένες μόνο ημέρες του 

μήνα, οπότε στις περιπτώσεις αυτές δεν θα γίνεται καθαρισμός. 

Ο εργολάβος θα αναλάβει την υποχρέωση να καθαρίζει με την ίδια τιμή (ανά τύπο) και όσα νέα οχήματα 

αγοράσει η Ο.ΣΥ. Α.Ε. και θέσει σε κυκλοφορία. 

23PROC011994889 2023-01-17



 

Σελίδα 67 

Ο στόχος αυτής της προδιαγραφής είναι η διατήρηση των οχημάτων της Ο.ΣΥ Α.Ε καθαρών και 

ευπαρουσίαστων έτσι ώστε το κοινό να ενθαρρύνεται να τα χρησιμοποιεί, καθώς και ικανοποιητική 

διατήρηση καθαριότητας στους χώρους γραφείων, αποδυτηρίων, τουαλετών των κτιρίων της. 

Βασικό στοιχείο, πέραν των τεχνικών προδιαγραφών, είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων/όρων που 

καθορίζονται στη διακήρυξη από την πλευρά του αναδόχου, όπως επίσης και η επισταμένη παρακολούθηση 

των οχημάτων που καθαρίζονται, ώστε σε περιπτώσεις μη τήρησης του απαιτούμενου προγράμματος, ή σε 

περιπτώσεις πλημμελούς καθαρισμού ή απουσίας/μη χρήσης του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού, να επιβάλλονται οι απαραίτητες ρήτρες. 

Οι απαιτήσεις εργασίας από τον ανάδοχο συνοπτικά περιλαμβάνονται στα παρακάτω προγράμματα 

καθαρισμού:  

ΤΜΗΜΑ Α : Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Λοιπές Εγκαταστάσεις – Βοηθητικοί Χώροι 

Καθημερινός καθαρισμός: χώρων γραφείων, αποδυτηρίων, w.c., κλπ. στους χώρους των αμαξοστασίων 

και στους χώρους των κεντρικών γραφείων της Ο.ΣΥ ΑΕ (όπως αναλυτικά ορίζονται παρακάτω). 

Περιοδικός καθαρισμός : χώρων γραφείων, αποδυτηρίων, w.c., κλπ. στους χώρους των αμαξοστασίων και 

στους χώρους των κεντρικών γραφείων της Ο.ΣΥ ΑΕ (όπως αναλυτικά ορίζονται παρακάτω). 

Καθαρισμός βοηθητικών χώρων (χώροι αναμονής οδηγών, εκδοτήρια, σταθμαρχεία): εργασίες και 

συχνότητα καθαρισμών όπως ορίζονται παρακάτω. 

ΤΜΗΜΑ Β : Οχήματα (Λεωφορεία, Τρόλεϋ, Βοηθητικά Οχήματα) 

Πρόγραμμα Εργασιών Νο1: Καθημερινός (νυκτερινός) εσωτερικός καθαρισμός για τα λεωφορεία και τα 

τρόλεϋ. 

Πρόγραμμα Εργασιών Νο. 2: Εξωτερικό πλύσιμο οχημάτων με την χρήση αυτόματου πλυντηρίου (μόνο 

για τα τρόλεϋ) 

Πρόγραμμα Εργασιών Νο. 3: Εξωτερικό πλύσιμο οχημάτων με την χρήση πλυστικών μηχανών (μόνο για 

τα τρόλεϋ) 

Πρόγραμμα Εργασιών Νο. 4: Εκτεταμένος (γενικός) εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός (τουλάχιστον 

μία φορά κάθε 6 – 8 εβδομάδες) για όλα τα οχήματα.  

Πρόγραμμα Εργασιών Νο. 5: Καθαρισμός του κάτω μέρος των οχημάτων (κάτω από το δάπεδο) (μόνο 

για τα τρόλεϋ) 

Οι προσφέροντες δύναται να δώσουν προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών καθαρισμού, είτε για το 

ΤΜΗΜΑ Α, είτε για το ΤΜΗΜΑ Β, είτε και για τα δύο τμήματα  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναδεικνύεται, ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα.  
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Γ.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Α - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Tα τετραγωνικά μέτρα (m2) των προς καθαρισμό χώρων (κτιριακών εγκαταστάσεων), αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Αμαξοστάσια  
Τετραγωνικά 

μέτρα (m2) 

Α/Σ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ (Λ/Φ) 1.839,14 

Α/Σ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Λ/Φ) 2.211,13 

Α/Σ Π. ΡΑΛΛΗ (Λ/Φ) 2.477,36 

Α/Σ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Λ/Φ) 723,48 

Α/Σ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (Λ/Φ) 2.341,04 

Α/Σ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (Λ/Φ) 2.580,40 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - Ε.Β. - ΠΕΒ – ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ - 

ΚΟΜΙΣΤΡΟ – K.E.K. (ΜΕ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ) 
2.029,34 

 

Ενδεικτικά τα συνολικά τετραγωνικά των στεγασμένων και μη στεγασμένων χώρων των Α/Σ των τρόλεϋ 

φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων χώρων για καθαρισμό των 

αμαξοστασίων τρόλεϋ, δίνεται στη σχετική παράγραφο. 

Αμαξοστάσια 

Συνολικά 

Τετραγωνικά 

Μέτρα (m2) 

Α/Σ ΡΟΥΦ 21.625,00  

Α/Σ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  23.500,00   

Α/Σ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.485,05  

Α/Σ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΗΛΠΑΠ) 30,00 

Α/Σ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ WC)  30,00 

Επισημαίνουμε ότι πριν την υποβολή της προσφοράς τους, οι οικονομικοί φορείς μπορούν, μόνο εφόσον το 

επιθυμούν, να ζητήσουν αναλυτικά σχέδια των χώρων ή να τους επισκεφθούν. Σε κάθε περίπτωση σχέδια, 

κατόψεις των προς καθαρισμό χώρων μπορούν να δοθούν, εφόσον ζητηθούν, από την αρμόδια Δ/νση 

Έργων.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ), ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ – Ε.Β. – Π.Ε.Β. - ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ – ΚΕΚ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – 

ΚΟΜΙΣΤΡΟ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ (WC - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΤΛ.) 

Γραφεία – Διάδρομοι – Κλιμακοστάσια – W.C. γραφείων: 

Ο καθαρισμός των γραφειακών χώρων των Κεντρικών Γραφείων, Ε.Β., Π.Ε.Β., Κεντρικής Αποθήκης, 

Κομίστρου, Υλικού Θέσης, Κ.Ε.Κ. (συμπεριλαμβανομένων των νέων γραφείων) καθώς και όλων των 

Αμαξοστασίων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. περιλαμβάνει (α) τον καθημερινό καθαρισμό και (β) τον περιοδικό καθαρισμό.  

Διευκρινίζεται ότι στο χώρο της Επισκευαστικής Βάσης περιλαμβάνονται τα γραφεία του συνεργείου μεγάλων 

βλαβών του χώρου της παλαιάς επισκευαστικής βάσης, τα γραφεία και οι χώροι του Κέντρου Εκπαιδευτικής 

Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) μαζί με τα νέα γραφεία που στεγάζονται στον ίδιο χώρο συμπεριλαμβανομένων των WC. 

Για το αμαξοστάσιο της Π. Ράλλη, στους καθαρισμούς περιλαμβάνονται και οι χώροι όπου στεγάζεται η 

τηλεματική καθώς και τα WC. Για το Α/Σ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στους χώρους καθαρισμού περιλαμβάνονται η 

πύλη εξόδου, το ιατρείο, η αίθουσα σεμιναρίων και οι γραφειακοί χώροι συμπεριλαμβανομένων των WC, ενώ 

επίσης για το Α/Σ Ανθούσας καθαρισμός θα πραγματοποιείται και στον χώρο της κύριας πύλης του 

αμαξοστασίου. Επίσης, σε όλα τα αμαξοστάσια θα καθαρίζονται εκτός από τα γραφεία των διοικητικών 

υπηρεσιών και όλα τα γραφεία του συνεργείου καθώς και των αποθηκών. 

α. Καθημερινός καθαρισμός - Περιγραφή εργασιών 

Άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων και αποκομιδή των απορριμμάτων. Τοποθέτηση καινούργιου σάκου 

απορριμμάτων  

Υγρό ξεσκόνισμα θέσεων εργασίας και λοιπών επίπλων  

Σκούπισμα δαπέδων γραφείων - διαδρόμων και κλιμάκων. Σε περίπτωση μοκέτας χρήση αναρροφητικής 

ηλεκτρικής σκούπας 

Σφουγγάρισμα δαπέδων γραφείων - διαδρόμων και κλιμάκων 

β. Περιοδικός καθαρισμός - Περιγραφή εργασιών 

β1. Μηνιαίες εργασίες 

Πλύσιμο των κουφωμάτων (θύρες, παράθυρα) και καθαρισμός των λαβών 

Καθαρισμός των υαλοπινάκων 

Για τον καθαρισμό της εξωτερικής όψης των υαλοπινάκων θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την 

ασφάλεια των καθαριστών. 

β2. Εξαμηνιαίες εργασίες  

Βαθύς καθαρισμός δαπέδου και γυάλισμα όπου ενδείκνυται 

Πλύσιμο των μοκετών με μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης 
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WC – Αποδυτήρια 

α. Καθημερινός καθαρισμός - Περιγραφή εργασιών 

Άδειασμα και απολύμανση καλαθιών απορριμμάτων, αποκομιδή των απορ/μάτων 

Πλύσιμο (εσωτερικά και εξωτερικά), απολύμανση και στέγνωμα όλων των ειδών υγιεινής (λεκάνες, 

ουρητήρες, νιπτήρες, ντουζιέρες κλπ) 

Καθαρισμός καθρεπτών 

Αντικατάσταση αναλώσιμων όπως υγρών σαπουνιών χεριών, ρολών χαρτιού υγείας (τα οποία παρέχει στον 

Ανάδοχο η Ο.ΣΥ.) 

Πλύσιμο και απολύμανση των δαπέδων 

Μετά το πέρας των απολυμάνσεων θα επικολλάται αυτοκόλλητο έντυπο σε εμφανή θέση των 

αποδυτηρίων-λουτρών-τουαλετών με την ημερομηνία πραγματοποίησης των απολυμάνσεων 

β. Περιοδικός καθαρισμός – Περιγραφή εργασιών  

Κάθε εβδομάδα θα εκτελούνται: 

Πλύσιμο των θυρών και ιδιαίτερα των λαβών ανοίγματος αυτών 

Πλύσιμο, απολύμανση και στέγνωμα των πλακιδίων τοίχου 

Καθαρισμός από άλατα των καθρεπτών και των μεταλλικών ειδών υγιεινής 

Υγρό ξεσκόνισμα των ντουλαπιών των αποδυτηρίων 

Στα WC και τα λουτρά των αποδυτηρίων θα χρησιμοποιείται απολυμαντικό, το οποίο θα τυγχάνει 

της έγκρισης της Υπηρεσίας Προστασίας & Πρόληψης της Ο.ΣΥ ΑΕ. 

Παρατηρήσεις: 

Οι εργασίες καθαρισμού των χώρων γραφείων των Αμαξοστασίων (γραφεία, γραφεία συνεργείου, διάδρομοι, 

κλιμακοστάσια, W.C. γραφείων,) θα γίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εκτός των επισήμων αργιών, 

σε πρωινή 6-ωρη βάρδια. Για τις συγκεκριμένες εργασίες απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2)  άτομα x 6 

ώρες/άτομο. (ανά αμαξοστάσιο). 

Το Σάββατο και την Κυριακή οι χώροι των αποδυτηρίων, W.C., τουαλέτες, γραφεία των αμαξοστασίων θα 

καθαρίζονται σε 6-ωρη βάρδια. Για τις συγκεκριμένες εργασίες απαιτείται κατ’ ελάχιστο 1 άτομο x 6 

ώρες/άτομο. 

Οι εργασίες καθαρισμού της Επισκευαστικής Βάσης, Εκπαιδευτικού Κέντρου, καθώς και της Κεντρικής 

Αποθήκης θα εκτελούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός επισήμων αργιών σε πρωινή 6-ωρη βάρδια. 

Για τις συγκεκριμένες εργασίες απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 2 άτομα x 6 ώρες/άτομο. 

Οι εργασίες καθαρισμού των Κεντρικών γραφείων (γραφεία και W.C.) θα εκτελούνται από Δευτέρα έως και 

Παρασκευή, εκτός επισήμων αργιών, σε 6-ωρη πρωινή βάρδια. Για τις συγκεκριμένες εργασίες απαιτούνται 

τουλάχιστον 3 άτομα x 6 ώρες/άτομο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΡΟΛΕΫ (Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΡΟΥΦ, ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

1.α. Χώροι Αμαξοστασίου 

Οι χώροι του αμαξοστασίου θα καθαρίζονται κάθε ημέρα (πλην Κυριακής) συνεχώς από ώρα 7:00π.μ. μέχρι 

02:00μ.μ.  Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των αυλών και χώρων 

σταθμεύσεως, του αμαξοστασίου (συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης τρόλεϋ, ταράτσας και 

χώρος στάθμευσης τρόλεϋ - χώρος πλυντηρίου που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του αμαξοστασίου), των 

γραφείων των τμηματαρχών, εποπτών, των κεντρικών & βοηθητικών αποθηκών, του εξωτερικού χώρου του 

υποσταθμού (διάδρομοι πρόσβασης προς τον υποσταθμό), του λεβητοστασίου και μηχανοστασίου και των 

χώρων που οδηγούν σε αυτούς και κάθε χώρου γραφείου και αίθουσας που χρησιμοποιείται εντός του χώρου 

του αμαξοστασίου, ως επίσης συμπεριλαμβανομένων και των λάκκων εργασίας-επιθεώρησης των τρόλεϋ. Ο 

καθαρισμός των λάκκων θα προηγείται, έτσι ώστε να έχουν καθαριστεί μέχρι την 8:00π.μ. 

Ιδιαίτερα στους λάκκους θα ρίχνεται πριονίδι όπου υπάρχουν λάδια ή γράσα και μετά θα σκουπίζεται. Μία 

φορά την εβδομάδα θα ξύνονται με ξύστρες οι λάκκοι επιθεώρησης ώστε να απομακρύνονται τα 

υπολείμματα από λάδια ή γράσα που υπάρχουν στο δάπεδο, τα τοιχώματα και γύρω από τους λάκκους. 

Μία φορά την εβδομάδα θα καθαρίζονται οι τοίχοι του Αμαξοστασίου και τα ερμάρια και οι ντουλάπες σε 

όλους τους χώρους. 

Επίσης θα πρέπει να σφουγγαρίζονται οι γραμμές στο δάπεδο των αμαξοστασίου που οδηγούν στους 

λάκκους συντηρήσεως. 

Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των εσωτερικών τζαμιών όλων των 

προαναφερθέντων χώρων, των εργαστηρίων, των χώρων εστίασης, συγκέντρωσης, αποθηκών 

κλπ. 

Οι χώροι των αμαξοστασίων θα καθαρίζονται καθημερινά (6 μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και 

Σάββατο) εξαιρουμένων των αργιών και των εξαιρετέων εορτών. 

1.β. Χώροι υγιεινής Αμαξοστασίου 

Κατά την διάρκεια του καθαρισμού των χώρων του αμαξοστασίου σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση (α) 

θα καθαρίζονται και οι χώροι υγιεινής αυτού. Οι χώροι υγιεινής θα καθαρίζονται το πρωί περί την 7.00π.μ. και 

το απόγευμα περί την 5.00μ.μ. για όσο χρόνο απαιτείται (τουλάχιστον επί τρίωρο). 

Ο καθαρισμός σε όλους τους χώρους θα γίνεται καθημερινά (7 μέρες την εβδομάδα) συμπεριλαμβανομένων 

των αργιών και εξαιρετέων εορτών. Ο εργολάβος θα πλένει με νερό και απορρυπαντικό καθ' εκάστην το 

δάπεδο και τις τουαλέτες των WC ως και τα λουτρά των αποδυτηρίων και θα σκουπίζει και σφουγγαρίζει τους 

χώρους των αποδυτηρίων. 

Στα WC και τα λουτρά των αποδυτηρίων θα ρίχνει απολυμαντικό, το οποίο θα τυγχάνει της 

εγκρίσεως του Ιατρού εργασίας. 
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Μια φορά την εβδομάδα θα γίνεται πλέον ενδελεχής καθαρισμός όλων των χώρων 

συμπεριλαμβανομένων και των τοίχων που τους περικλείουν. 

1.γ. Κτίριο Γραφείων 

Ο εργολάβος θα φροντίζει για τον καθαρισμό του 1ου ορόφου του κτιρίου γραφείων από ώρα 

07.00π.μ. και για τουλάχιστον 7 ώρες. Συγκεκριμένα  ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει σκούπισμα 

και σφουγγάρισμα σε κάθε χώρο γραφείου, στους  διαδρόμους και στο κλιμακοστάσιο που 

οδηγεί από την κεντρική είσοδο στον 1ο όροφο του κτιρίου καθώς και των χώρων υγιεινής του 

1ου ορόφου. Ειδικότερα για τους χώρους υγιεινής ο  εργολάβος θα πλένει με νερό και απορρυπαντικό 

καθ' εκάστην το δάπεδο και τις τουαλέτες όλων των WC του ορόφου. 

Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται καθ΄ εκάστην εργάσιμη ημέρα (5 μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως 

και Παρασκευή) εξαιρουμένων των αργιών και των εξαιρετέων εορτών. 

1.δ. Καθαρισμός των τζαμιών (μέσα- έξω) του Αμαξοστασίου 

Ο καθαρισμός θα γίνεται περιοδικά 1 έως 3 φορές το χρόνο και μόνο κατόπιν προηγούμενης 

εντολής προς τον εργολάβο. Για τον καθαρισμό της εξωτερικής όψης των υαλοπινάκων θα πρέπει 

να ληφθεί μέριμνα για την ασφάλεια των καθαριστών. 

Ο εργολάβος καλείται να προσφέρει τίμημα για κάθε φορά καθαρισμού των ανωτέρω τζαμιών συνολικά. 

Ο εργολάβος θα χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα αντίστοιχα εγκεκριμένα υλικά καθαριότητας. 

Ο εκτιμώμενος συνολικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε 21 έως 22 ώρες για 

κάθε φορά καθαρισμού. 

Ο μηχανικός και λοιπός εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιεί ο εργολάβος για τις ανωτέρω 

εργασίες  ορίζεται από ένα (1) ηλεκτροκίνητο επικαθήμενο όχημα καθαρισμού ενδεικτικού 

τύπου NILFISK BR 8505 καθώς και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας. Επίσης ορίζεται η χρήση 

ενός (1) πετρελαιοκίνητου επικαθήμενου μηχανήματος καθαρισμού των αυλών του Α/Σ 

ενδεικτικού τύπου NILFISK RS 500. 

Για όλες τις υπόλοιπες εργασίες καθαρισμού ο εργολάβος οφείλει να χρησιμοποιεί τον 

απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό σε ηλεκτρικές και κοινές σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα 

απαραίτητα εγκεκριμένα υλικά καθαριότητας.  

Εκτιμώμενοι χρόνοι για την εκτέλεση των εργασιών του Προγράμματος αυτού αναλυτικά 

ορίζεται ως εξής: 

α) Για τους χώρους του αμαξοστασίου Ν. Φιλαδέλφειας εκτιμώνται: 

Δύο (2) άτομα  επτά (7) ώρες το πρωί , σύνολο 14 εργατοώρες (εργασία 6 ημέρες/εβδομάδα) 

 β) Για τους χώρους υγιεινής του αμαξοστασίου εκτιμώνται: 

 Ένα (1) άτομο  τέσσερις (4) ώρες το πρωί και ένα (1) άτομο  τρεις (3) ώρες το απόγευμα, 

σύνολο 7 εργατοώρες (εργασία 7 ημέρες/εβδομάδα)  

γ) Για τον 1ο όροφο του  κτιρίου γραφείων εκτιμώνται: 
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Ένα (1) άτομο  επτά (7) ώρες το πρωί, σύνολο 7 εργατοώρες (για 5νθήμερη 

εργασία/εβδομάδα) 

Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως του ορισθέντος και δηλωθέντος μηχανικού εξοπλισμού θα επιβάλλονται οι 

ανάλογες ποινικές ρήτρες. 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΡΟΥΦ 

2.α. Χώροι Αμαξοστασίου 

Οι χώροι των αμαξοστασίου θα καθαρίζονται κάθε ημέρα (πλην Κυριακής) συνεχώς από 6:30π.μ. μέχρι 13:30 

μ.μ. Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα σε όλους τους χώρους σταθμεύσεως 

εσωτερικά του κτιρίου, δηλαδή τους χώρους του ισογείου και του υπογείου του αμαξοστασίου εμβαδού 

περίπου 20.000m2 , συμπεριλαμβανομένων και των λάκκων εργασίας - επιθεώρησης των τρόλεϋ. Ο 

καθαρισμός των λάκκων θα προηγείται, έτσι ώστε να έχουν καθαριστεί μέχρι την 8:00π.μ. Τα γραφεία 

εισαγωγής - εξαγωγής, τα γραφεία του Υποδιευθυντή, των Τμηματαρχών, των εποπτών, τα γραφεία του 1ου 

ορόφου, οι αποθήκες και κάθε χώρος γραφείου ή αίθουσας που χρησιμοποιείται εντός του χώρου του Α/Σ 

συμπεριλαμβανομένου της κεντρικής εισόδου, του χώρου των οδηγών, του χώρου του ροφήματος, των 

αποδυτηρίων στο αμαξοστάσιο στη στάθμη -1,70 καθώς και όλων των κλιμακοστασίων περιλαμβάνεται 

στους χώρους προς καθαρισμό. 

Ιδιαίτερα στους λάκκους θα ρίχνεται πριονίδι όπου υπάρχουν λάδια ή γράσα και μετά θα σκουπίζεται. Μία 

φορά την εβδομάδα θα ξύνονται με ξύστρες οι λάκκοι επιθεώρησης ώστε να απομακρύνονται τα 

υπολείμματα από λάδια ή γράσα που υπάρχουν στο δάπεδο, τα τοιχώματα και γύρω από τους λάκκους. 

Μία φορά την εβδομάδα θα καθαρίζονται οι τοίχοι του Αμαξοστασίου Αττικής και τα ερμάρια. 

Επίσης θα πρέπει να σφουγγαρίζονται οι γραμμές στο δάπεδο των αμαξοστασίων που οδηγούν στους 

λάκκους συντηρήσεως. 

Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των εσωτερικών τζαμιών και 

προαναφερθέντων γραφείων, αποθηκών κλπ. 

Οι χώροι των αμαξοστασίων θα καθαρίζονται καθ' εκάστην (6 μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και 

Σάββατο) εξαιρουμένων των αργιών και των εξαιρετέων εορτών  και εμφανίζονται στο σχέδιο Α-04. 

2.β.  Χώροι υγιεινής Αμαξοστασίου 

Κατά την διάρκεια του καθαρισμού των χώρων των αμαξοστασίων σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση (α) 

θα καθαρίζονται και οι χώροι υγιεινής αυτών. Οι χώροι υγιεινής του αμαξοστασίου θα καθαρίζονται περί 

7.00π.μ. και για όσο χρόνο απαιτείται (τουλάχιστον επί τρίωρο). Επιπρόσθετα όμως οι χώροι υγιεινής του 

αμαξοστασίου  θα καθαρίζονται και το απόγευμα περί την 5.00μ.μ. και για όσο χρόνο απαιτείται (τουλάχιστον 

επί τρίωρο). 

Ο καθαρισμός σε όλους τους χώρους θα γίνεται καθ' εκάστην (7 μέρες την εβδομάδα) συμπεριλαμβανομένων 

των αργιών και εξαιρουμένων εορτών. Ο εργολάβος θα πλένει με νερό και απορρυπαντικό καθ' εκάστην το 

δάπεδο και τις τουαλέτες των WC ως και τα λουτρά των αποδυτηρίων και θα σκουπίζει και σφουγγαρίζει τους 

χώρους των αποδυτηρίων. 
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Στα WC και τα λουτρά των αποδυτηρίων θα ρίχνει απολυμαντικό, το οποίο θα τυγχάνει της 

εγκρίσεως του Ιατρού εργασίας. 

Μια φορά την εβδομάδα θα γίνεται πλέον ενδελεχής καθαρισμός όλων των χώρων 

συμπεριλαμβανομένων και των τοίχων που τους περικλείουν. 

2.γ.  Περιβάλλων χώρος Αμαξοστασίου  

Οι χώροι που θα καθαρίζονται εξωτερικά είναι η ανωδομή, ο περιμετρικός δρόμος, οι ράμπες 

εισόδου και εξόδου του υπογείου με έμφαση στις σχάρες συλλογής υδάτων και σε ζώνη 6-7 

μέτρων μετά την ράμπα εντός του αμαξοστασίου, ο χώρος του πλυντηρίου, ο χώρος στις 

σκούπες καθώς και το θυρωρείο στην κεντρική πύλη του αμαξοστασίου.    

α) Για τους χώρους του αμαξοστασίου Ρουφ και τον περιβάλλοντα χώρο εκτιμώνται: 

Δύο (2) άτομα  επτά (7) ώρες το πρωί , σύνολο 14 εργατοώρες (εργασία 6 ημέρες/εβδομάδα) 

β) Για τους χώρους υγιεινής του αμαξοστασίου εκτιμώνται: 

 Ένα (1) άτομο  επτά (7) ώρες το πρωί και ένα (1) άτομο  τρεις (3) ώρες το απόγευμα, σύνολο 

10 εργατοώρες (εργασία 7 ημέρες/εβδομάδα)  

2.δ. Καθαρισμός των τζαμιών (μέσα- έξω) του Αμαξοστασίου 

Ο καθαρισμός θα γίνεται περιοδικά 1 έως 3 φορές το χρόνο και μόνο κατόπιν προηγούμενης εντολής 

προς τον εργολάβο. Για τον καθαρισμό της εξωτερικής όψης των υαλοπινάκων θα πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα για την ασφάλεια των καθαριστών. 

Ο εργολάβος καλείται να προσφέρει τίμημα για κάθε φορά καθαρισμού των ανωτέρω τζαμιών συνολικά. 

Ο εργολάβος θα χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα αντίστοιχα εγκεκριμένα υλικά καθαριότητας. 

Ο εκτιμώμενος συνολικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε 21 έως 22 ώρες για 

κάθε φορά καθαρισμού. 

Ο μηχανικός και λοιπός εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιεί ο εργολάβος για τις ανωτέρω 

εργασίες αποτελείται από ένα (1) ηλεκτροκίνητο επικαθήμενο όχημα καθαρισμού ενδεικτικού τύπου 

NILFISK BR 8505 καθώς και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας. Επίσης απαιτείται η χρήση ενός 

(1) πετρελαιοκίνητου επικαθήμενου μηχανήματος καθαρισμού των αυλών των Α/Σ ενδεικτικού 

τύπου NILFISK RS 500 και ενός (1) πιεστικού μηχανήματος . 

Για όλες τις υπόλοιπες εργασίες καθαρισμού ο εργολάβος οφείλει να χρησιμοποιεί τον 

απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό σε ηλεκτρικές και κοινές σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα 

απαραίτητα εγκεκριμένα υλικά καθαριότητας. 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 

3.α. Χώροι Αμαξοστασίων  Αττικής – Πειραιά –Αγ. Τριάδα 

Οι χώροι των αμαξοστασίου Αττικής θα καθαρίζονται κάθε ημέρα (πλην Κυριακής) συνεχώς από 7:00π.μ. 

μέχρι 02:00μ.μ. Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των αυλών και χώρων 
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σταθμεύσεως, εσωτερικών και εξωτερικών, του αμαξοστασίου, των συνεργείων του εργοστασίου, του 

συνεργείου υποδιεύθυνσης συντήρησης δικτύων και υποσταθμών, των συνεργείων συντήρησης των 

βοηθητικών οχημάτων της ΟΣΥ ΑΕ., των γραφείων των διευθυντών, τμηματαρχών, εποπτών, των αποθηκών 

και κάθε χώρου γραφείου ή αίθουσας που χρησιμοποιείται εντός του χώρου του Α/Σ (συμπεριλαμβανομένου 

του 1ου και 2ου ορόφου), ως επίσης συμπεριλαμβανομένων και των λάκκων εργασίας-επιθεώρησης των 

τρόλεϋ. Ο καθαρισμός των λάκκων θα προηγείται, έτσι ώστε να έχουν καθαριστεί μέχρι την 8:00π.μ.  

Ιδιαίτερα στους λάκκους θα ρίχνεται πριονίδι όπου υπάρχουν λάδια ή γράσα και μετά θα σκουπίζεται. Μία 

φορά την εβδομάδα θα ξύνονται με ξύστρες οι λάκκοι επιθεώρησης ώστε να απομακρύνονται τα 

υπολείμματα από λάδια ή γράσα που υπάρχουν στο δάπεδο, τα τοιχώματα και γύρω από τους λάκκους. 

Μία φορά την εβδομάδα θα καθαρίζονται οι τοίχοι του Αμαξοστασίου Αττικής και τα ερμάρια. 

Επίσης θα πρέπει να σφουγγαρίζονται οι γραμμές στο δάπεδο των αμαξοστασίων που οδηγούν στους 

λάκκους συντηρήσεως. 

Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των εσωτερικών τζαμιών και προαναφερθέντων 

γραφείων, αποθηκών κλπ. 

Οι χώροι των αμαξοστασίου Αττικής θα καθαρίζονται καθημερινά (6 ημέρες την εβδομάδα, από 

Δευτέρα έως και Σάββατο) εξαιρουμένων των αργιών και των εξαιρετέων εορτών. 

Οι χώροι του αμαξοστασίου Πειραιά θα καθαρίζονται δύο (2) φορές την εβδομάδα (σχετικές 

ώρες παρακάτω). 

Στο αμαξοστάσιο Αγ. Τριάδας θα καθαρίζεται μόνο το φυλάκιο και το w.c. δύο (2) φορές την 

εβδομάδα (σχετικές ώρες παρακάτω). 

3.β.  Χώροι υγιεινής  

Κατά την διάρκεια του καθαρισμού των χώρων των αμαξοστασίων θα καθαρίζονται και οι χώροι υγιεινής 

αυτών.  

Οι χώροι υγιεινής όλων των αμαξοστασίων θα καθαρίζονται περί 7.00π.μ. επιπρόσθετα όμως οι χώροι 

υγιεινής του αμαξοστασίου Αττικής θα καθαρίζονται και το απόγευμα περί την 5.00μ.μ. και για όσο χρόνο 

απαιτείται (τουλάχιστον επί τρίωρο). 

Ο καθαρισμός σε όλους τους χώρους υγιεινής του Αμαξοστασίου Αττικής θα γίνεται καθ' εκάστην (7 μέρες 

την εβδομάδα) συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εξαιρετέων εορτών. Ο εργολάβος θα πλένει με νερό 

και απορρυπαντικό καθ' εκάστην το δάπεδο και τις τουαλέτες των WC ως και τα λουτρά των αποδυτηρίων 

και θα σκουπίζει και σφουγγαρίζει τους χώρους των αποδυτηρίων. Στα WC και τα λουτρά των αποδυτηρίων 

θα ρίχνει απολυμαντικό, το οποίο θα τυγχάνει της εγκρίσεως του Ιατρού εργασίας. 

Μια φορά την εβδομάδα θα γίνεται πλέον ενδελεχής καθαρισμός όλων των χώρων συμπεριλαμβανομένων και 

των τοίχων που τους περικλείουν. 

Ο μηχανικός και λοιπός εξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιεί ο εργολάβος για τις ανωτέρω 

εργασίες ορίζεται από ένα (1) ηλεκτροκίνητο επικαθήμενο όχημα καθαρισμού για το Α/Σ Αττικής, 

ενδεικτικού τύπου NILFISK BR 8505 καθώς και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας.  
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Για όλες τις υπόλοιπες εργασίες καθαρισμού ο εργολάβος οφείλει να χρησιμοποιεί τον 

απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό σε ηλεκτρικές και κοινές σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα 

απαραίτητα εγκεκριμένα υλικά καθαριότητας.  

Εκτιμώμενοι χρόνοι για την εκτέλεση των εργασιών για κάθε αμαξοστάσιο ορίζεται ως εξής: 

α) Για τους χώρους του αμαξοστασίου Αττικής εκτιμώνται: 

Δύο (2) άτομα  επτά (7) ώρες το πρωί , σύνολο 14 εργατοώρες (εργασία 6 ημέρες/εβδομάδα) 

 β) Για τους χώρους υγιεινής του αμαξοστασίου εκτιμώνται: 

 Ένα (1) άτομο  τρεις (3) ώρες το απόγευμα, σύνολο 3 εργατοώρες (εργασία 7 

ημέρες/εβδομάδα)  

γ) Για το αμαξοστάσιο Πειραιά κατά τις πρωινές ώρες εκτιμώνται:    

Ένα (1) άτομο επί τρεις (3) ώρες το πρωί, συνολικά 3 εργατοώρες (εργασία 2 φορές την 

εβδομάδα) 

δ) Για το φυλάκιο και το w.c του αμαξοστασίου Αγ. Τριάδας εκτιμάται: 

Ένα άτομο επί μία (1) ώρα δύο φορές την εβδομάδα. 

Σε περίπτωση μη εκτελέσεως ή πλημμελούς εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών επιβάλλονται οι ανάλογες 

ποινικές ρήτρες. 

3.γ. Καθαρισμός των τζαμιών (μέσα- έξω)  Αμαξοστασίου Αττικής – Πειραιά  

Ο Καθαρισμός αφορά τις αποθήκες  του Αμαξοστασίου Αττικής - τοξωτό αμαξοστάσιο, του 

Εργοστασίου Αττικής (εκτός των τζαμιών της οροφής) και της Αποθήκης υλικών Αττικής. 

θα γίνεται περιοδικά 1 έως 3 φορές το χρόνο και μόνο κατόπιν προηγούμενης εντολής προς τον 

εργολάβο. Για τον καθαρισμό της εξωτερικής όψης των υαλοπινάκων θα πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα για την ασφάλεια των καθαριστών και πρόταση των διαγωνιζομένων ως προς τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και μέτρων ασφάλειας (π.χ. καλαθοφόρο όχημα, κρεμαστή πλατφόρμα 

ασφάλειας). 

Ο εργολάβος καλείται να προσφέρει τίμημα για κάθε φορά καθαρισμού των ανωτέρω τζαμιών 

συνολικά. 

- Ο εργολάβος θα χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα αντίστοιχα εγκεκριμένα υλικά 

καθαριότητας. 

Ο εκτιμώμενος συνολικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε 21 έως 22 ώρες για 

κάθε φορά καθαρισμού. 

Σε περίπτωση μη εκτελέσεως ή πλημμελούς εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών επιβάλλονται 

ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.16 της διακήρυξης. 

Επίσης σε περίπτωση απασχολήσεως του προσωπικού αυτού λιγότερες ώρες επιβάλλονται οι 

ανάλογες ποινικές ρήτρες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΩΝ 

Οι εργασίες καθαρισμού είναι οι ίδιες που απαιτούνται και για τον καθαρισμό των χώρων των γραφείων.  

Ο καθαρισμός των χώρων αναμονής των οδηγών θα πραγματοποιείται μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης 

Συγκοινωνιακού Έργου (Δ.Σ.Ε) με τον ΑΝΑΔΟΧΟ.  

Προτείνεται ο καθαρισμός δύο (2) φορές το μήνα για τους χώρους που είναι σε λειτουργία.  

ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ 

Οι εργασίες καθαρισμού είναι οι ίδιες που απαιτούνται και για τον καθαρισμό των χώρων των γραφείων. 

Επίσης για τα εκδοτήρια απαιτείται και εξωτερικός καθαρισμός. 

Ο καθαρισμός των εκδοτηρίων θα πραγματοποιείται μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης Εμπορικής 

Αξιοποίησης (Δ.Ε.Α) με τον εργολάβο.  

Προτείνεται οι εργασίες του καθημερινού (εσωτερικού) καθαρισμού, όπως ορίζονται ανωτέρω, να 

πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα και οι εργασίες του περιοδικού (εξωτερικού) καθαρισμού μία 

φορά τον μήνα. 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ 

Οι εργασίες καθαρισμού είναι οι ίδιες που απαιτούνται και για τον καθαρισμό των χώρων των γραφείων.  

Ο καθαρισμός των χώρων αναμονής των οδηγών θα πραγματοποιείται μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης 

Συγκοινωνιακού Έργου (Δ.Σ.Ε)  με τον ΑΝΔΟΧΟ.  

Προτείνεται καθαρισμός δύο (2) φορές το μήνα για τους χώρους που είναι σε λειτουργία.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ 

ΕΠΟΠΤΕΙΟ 
ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ 

ΧΩΡΟΙ 
ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

ΟΔΗΓΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

1 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) - 

ΑΘΗΝΑ 
ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 1 

2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ (ΑΣΤΙΓΓΟΣ 4) ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ (Ε43) ΝΑΙ 3 

3 
ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 

(ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΑΘΗΝΑ 
ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε2) ΌΧΙ 1 

4 ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 56 - ΑΘΗΝΑ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 1 

5 
ΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

(ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΝΑΣΟΥ) - ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

6 
ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Β' ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ) ΤΕΡΜΑ Α1 

ΚΑΙ Α2 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

7 ΟΔΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ - ΤΟΠΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

8 
ΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 29 - ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 2 

9 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟ (ΠΑΡΚΟ 

ΦΛΟΙΣΒΟΥ) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

10 
ΟΔΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

11 ΟΔΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΌΧΙ ΌΧΙ  ΝΑΙ 1 

12 
ΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΤΕΡΜΑ Β5) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 
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13 
ΟΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΤΟΠΙΚΑ ΖΗΡΙΝΕΙΟ) 
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 2 

14 ΟΑΚΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ) ΜΑΡΟΥΣΙ (Α8) ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

15 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

16 
ΟΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 30 ΚΑΙ ΡΙΤΣΟΥ - 

ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 2 

17 
ΟΔΟΣ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

(ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

18 ΟΔΟΣ ΧΡ. ΔΕΔΕ 15 - ΑΧΑΡΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

19 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΝΥΧΙΟΥ - 

ΑΧΑΡΝΑΙ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

20 ΣΤΑΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ ΝΑΙ  ΝΑΙ (Ε5) ΌΧΙ 2 

21 
ΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΤΟΠΙΚΑ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ) 

ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

22 
ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 303 - ΑΚΤΗ ΞΑΒΕΡΙΟΥ  (ΓΡΑΜΜΗ 

Α1) 
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 2 

23 
ΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ - ΣΧΙΣΤΟ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

24 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 198 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

25 
ΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 36 - ΜΑΡΟΥΣ (ΓΡΑΜΜΗ 446) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ  1 

26 
ΟΔΟΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ - ΓΟΥΔΙ 

(ΓΡΑΜΜΗ 622) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

27 
ΟΔΟΣ ΜΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ 054-

605) 
ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 2 

28 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ (19) ΌΧΙ 1 

29 ΟΔΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 139 - ΓΑΛΑΤΣΙ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ 608) ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

30 ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

31 
ΛΕΩΦΟΡΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ 43 - 

ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε38) ΝΑΙ 2 

32 
ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 ΜΟΥΣΕΙΟ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

ΤΡΟΛΛΕΥ 18,19) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

33 ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 31-33 - ΙΛΙΟΝ  ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

34 
ΟΔΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡ. - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΤΟΠΙΚΑ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 845, 871) 
ΝΑΙ ΝΑΙ (Ε34) ΝΑΙ  3 

35 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

ΜΕΤΡΟ - ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

36 
ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 67 ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΑΘΗΝΑ 
ΝΑΙ ΝΑΙ (Ε14) ΌΧΙ 2 

37 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΕΡΑ 

ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) 
ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε45) ΌΧΙ 1 

38 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΓΡΑΜΜΗ 409) ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

39 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΔΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

40 ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ (ΧΑΥΤΕΙΑ) ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε1) ΌΧΙ 1 

41 ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ (ΧΑΥΤΕΙΑ) ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 2 

42 
ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΗΣΑΠ) 

- ΜΟΣΧΑΤΟ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

43 
ΟΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - Ν. ΨΥΧΙΚΟ 

(ΓΡΑΜΜΕΣ 3, 13) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

44 
ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 60 ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

- ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΓΡΑΜΜΕΣ 5, 14) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

45 
ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΑΙΩΝ - 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (ΓΡΑΜΜΗ 15) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

46 
ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 41 ΚΑΙ ΦΩΚΑΙΑΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ (ΓΡΑΜΜΗ 2 ) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

47 ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ 18 - ΖΑΠΠΕΙΟ (ΓΡΑΜΜΗ 12) ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 2 
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48 ΛΕΩΦΟΡΕΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 137 (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) ΌΧΙ ΌΧΙ  ΝΑΙ 1 

49 
ΟΔΟΣ ΚΑΥΑΚΑΣΟΥ 143 - ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ (ΓΡΑΜΜΗ 

2, 4) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

50 
ΟΔΟΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 92 - Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ (ΓΡΑΜΜΗ 

11) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

51 
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 1 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

52 
ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ - 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

53 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΝΙΚΑΙΑ 
(ΓΡΑΜΜΗ 1 ΖΑΠΠΕΙΟ - Π. ΡΑΛΛΗ - ΝΙΚΑΙΑ) 

ΌΧΙ  ΝΑΙ ΌΧΙ 1 

54 ΟΔΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

55 
ΟΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 88 - 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΓΡΑΜΜΗ 24) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

56 
ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΓ. 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΓΡΑΜΜΗ 25) 

ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

57 
ΟΔΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

58 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 1 

59 
ΟΔΟΣ ΙΣΜΗΝΗΣ 47 ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

60 
ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 - ΜΟΥΣΕΙΟ 

(ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΡΟΛΛΕΙ 18-19) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

61 
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 343 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

(ΨΥΚΤΗΣ) 
ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε39) ΝΑΙ 2 

62 ΟΔΟΣ ΟΘΩΝΟΣ 10 - ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε16) ΌΧΙ 1 1 

63 
ΟΔΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 45 ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΩΝ 1 - 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

64 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

65 
ΟΔΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗς ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 

(ΧΩΡΟΣ ΑΠΌ ΗΣΑΠ) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

66 
ΟΔΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΟΛΗ - 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

67 
ΟΔΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΚΥΨΕΛΗΣ (036) 
ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε12) ΌΧΙ 1 

68 
ΟΔΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΖΕΡΒΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε6) ΝΑΙ 2 

69 
ΟΔΟΣ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΕΝΑΝΤΙ 93-99 - ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΡΟΛΛΕΙ 4) 

ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

70 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΛΕΩΦΟΡΕΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ - ΚΗΦΙΣΙΑ  
ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 1 

71 
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 77 ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ - ΙΛΙΟΝ 

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) 
ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε25) ΌΧΙ 1 

72 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε44) ΌΧΙ 1 

73 
ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16 ΚΑΙ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ - 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε10) ΌΧΙ 1 

74 ΟΔΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 95 - ΑΘΗΝΑ  ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε37) ΌΧΙ 1 

75 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΌΧΙ  ΝΑΙ (Ε24) ΝΑΙ 2 

76 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε23) ΝΑΙ 2 

77 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΤΑΚΗ - ΒΥΡΩΝΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε40) ΌΧΙ 1 

78 ΟΔΟΣ ΡΙΖΑΡΗ (ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ) ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε42) ΌΧΙ 1 

79 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) 
ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 1 

80 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 83 - Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε47) ΌΧΙ 1 

81 ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ - ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε41) ΌΧΙ 1 

82 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε49) ΌΧΙ 1 
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83 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ) 
ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε13) ΌΧΙ 1 

84 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε35) ΌΧΙ 1 

85 ΟΔΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε9) ΌΧΙ 1 

86 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΗΣΣΟΥ - ΟΔΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1 

(ΜΕΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) 
ΌΧΙ ΝΑΙ (Ε48) ΌΧΙ 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 104 
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ΤΜΗΜΑ Β :  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΡΟΛΕΥ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ) 

Στον κάτωθι πίνακα φαίνεται η κατάσταση του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων (δρομολογηθέντα 

οχήματα) ανά αμαξοστάσιο: 

Α/Σ ΤΥΠΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΑ 

Α/Σ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ IRISBUS AGORA S DIESEL (12m) EURO III ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 177 
 

  SOLARIS URBINO 8.6 (MIDI) EURO IV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 41 218 

Α/Σ ΑΝΘΟΥΣΑΣ IRISBUS AGORA S CNG (12m) EURO III ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 46 
 

 

IRISBUS Crossway LE 2010 DIESEL (12m) 
(EURO V – EEV) (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13 

 

 

IRISBUS Crossway LE 2011 DIESEL (12m) 
(EURO V – EEV) (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 40 

 

 
MERCEDES BENZ O405 N (12m) EURO I ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 8 

 

 
MERCEDES ΕΛΒΟ C 97.405 GN (18m) EURO II ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 43 

 

  MERCEDES ΕΛΒΟ C 97.405 N (12m) EURO II ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 12 162 

Α/Σ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 
MAN Lion's City A21 DIESEL (12m) EEV 
(Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 25 

 

 

MERCEDES BENZ CITARO O530 DIESEL (12m) 
EEV (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7 

 

 

MERCEDES BENZ CITARO O530 DIESEL (12m) 
EURO V (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21 

 

 

MERCEDES BENZ CITARO O530 LE DIESEL 
(12m) EEV (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 9 

 

 

MERCEDES BENZ CITARO O530 LE DIESEL 
(12m) EURO V (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 11 

 

 

MERCEDES BENZ CITARO O530 LE U DIESEL 
(12m) EURO V (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2 

 

 
MERCEDES ΕΛΒΟ C 97.405 N (12m) EURO II ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 42 

 

 

MERCEDES ΕΛΒΟ C 99.405 N (12m) EURO II ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16 

 

 
NEOPLAN ΕΛΒΟ C 97.N 4007 (MIDI) EURO II ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 31 

 
  SOLARIS URBINO 8.6 (MIDI) EURO IV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 76 240 

Α/Σ ΛΙΟΣΙΩΝ IRISBUS AGORA S CNG (12m) EURO III ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 13 
 

 
IVECO IRISBUS CITELIS CNG (12m) EURO V ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 108 

 
  SOLARIS URBINO 8.6 (MIDI) EURO IV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 34 155 

Α/Σ ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ 
(ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) MERCEDES BENZ O405 N (12m) EURO I ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10 

 

 
MERCEDES ΕΛΒΟ C 97.405 N (12m) EURO II ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 48 

 

 
VOLVO B7R 8700 LE/12M EURO V (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4 

 

  
VOLVO B9L 7700 DIESEL (12m) EURO V 
(Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 44 106 

Α/Σ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΤΡΟΛΛΕΫ ΣΕΙΡΑΣ 8000 ΡΕΥΜΑ 67 
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(ΤΡΟΛΕΥ) 

  ΤΡΟΛΛΕΫ ΣΕΙΡΑΣ 9000 ΡΕΥΜΑ 36 103 

Α/Σ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 
MAN Lion's City A23 DIESEL (18m) (EURO V – 
EEV) (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5 

 

 

MERCEDES BENZ CITARO O530 LE DIESEL 
(12m) EEV (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1 

 

 

MERCEDES BENZ CITARO O530 LE DIESEL 
(12m) EURO V (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 8 

 

 

MERCEDES BENZ CITARO O530G DIESEL 
(18m) (EURO V – EEV) (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 9 

 

 
MERCEDES ΕΛΒΟ C 97.405 GN (18m) EURO II ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 71 

 

 

SOLARIS URBINO 12 2010 DIESEL (12m) 

EURO V (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10 
 

 
SOLARIS URBINO 18 (18m) EURO V ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 60 

 

 

SOLARIS URBINO 18 2010 DIESEL (18m) 
EURO V (Leasing) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16 

 
  VOLVO B7L ARTIC. (18m) EURO II ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15 195 

Α/Σ ΡΟΥΦ (ΤΡΟΛΕΥ) ΤΡΟΛΛΕΫ ΣΕΙΡΑΣ 6000 ΡΕΥΜΑ 35 
 

  ΤΡΟΛΛΕΫ ΣΕΙΡΑΣ 7000 ΡΕΥΜΑ 61 96 

ΣΥΝΟΛΟ 1275 

Παρατήρηση: 

O αριθμός των οχημάτων που θα δίδονται για τον καθαρισμό σε κάθε Αμαξοστάσιο μπορεί να αυξάνεται ή να 

μειώνεται για όλους τους τύπους των οχημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (απόκλιση +/- 5% 

από το ως άνω σύνολο οχημάτων).  

Υποχρέωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή ΑΝΑΔΟΧΩΝ είναι ο καθαρισμός όλων των οχημάτων που θα του δίδονται για 

καθαρισμό από τους υπεύθυνους του κάθε Αμαξοστασίου. Τα προγράμματα καθαρισμού των οχημάτων θα 

πραγματοποιούνται στο στόλο των οχημάτων της Ο.ΣΥ. που σταθμεύουν στα Αμαξοστάσια της Ο.ΣΥ ΑΕ. 

Σημειώνεται ότι τα τιθέμενα (Προγράμματα εργασιών από Νο.1 έως Νο.5), χρονικά όρια εργασιών 

καθαρισμού και πλυσίματος των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι καθαρά ενδεικτικά, βοηθητικά και 

κατατοπιστικά πληροφοριακού χαρακτήρα για όσους ενδιαφερόμενους θέλουν να λάβουν μέρος στον 

διαγωνισμό αυτό. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οι εργασίες καθαρισμού των οχημάτων της Ο.ΣΥ καθορίζονται σε πέντε (5) προγράμματα: 

 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΡΟΛΛΕΫ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο1 ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο2 - ΝΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο3 - ΝΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο4 ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο5 - ΝΑΙ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο 1 

(ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) 

Οι εργασίες νυχτερινού εσωτερικού καθαρισμού θα εκτελούνται από τον ανάδοχο καθημερινά, 

(συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών) και υποχρεωτικά κατά τη νύχτα σε όσα οχήματα της ΟΣΥ Α.Ε. 

δε θα παραμένουν εντός αμαξοστασίου λόγω βλάβης την επόμενη μέρα, και από ώρας: 

 21:00 έως 03:00 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) 

 18:00 έως 05:00 (ΤΡΟΛΕΫ).  

Ο νυχτερινός εσωτερικός καθαρισμός θα πραγματοποιείται βάσει προγράμματος που θα καταρτίζεται από το 

κάθε αμαξοστάσιο και θα γνωστοποιείται έγκαιρα στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς καμία 

επιπλέον αμοιβή, να λαμβάνει τα ενδεχόμενα επιπλέον μέτρα ασφαλείας που θα προτείνει η Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

ΤΡΟΛΕY: 

Ειδικά για τα τρόλεϋ, ο εσωτερικός καθαρισμός των οχημάτων θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρικού 

απορροφητήρα της SEFAC ή με την χρήση ηλεκτρικών σκουπών στις περιπτώσεις μη λειτουργίας ή 

εγκαταστάσεως ηλεκτρικού απορροφητήρα ή με την χρήση σκουπών χειρός σε όσες περιπτώσεις δεν είναι 

δυνατή η χρήση ηλεκτρικού απορροφητήρα ή ηλεκτρικών σκουπών. Ο ηλεκτρικός απορροφητήρας είναι 

ιδιοκτησίας της ΟΣΥ και υπάρχει στα τρία (3) Α/Σ των τρόλεϋ (Ρουφ, Ν. Φιλαδέλφεια, Αττικής).  

Οι εργασίες καθαρισμού και πλύσεως των οχημάτων κ.λπ. που σταθμεύουν στα αμαξοστάσια Ρουφ, Αττικής 

και Ν. Φιλαδέλφειας θα γίνονται με την βοήθεια του προαναφερόμενου εξοπλισμού, ήτοι: Κατά την είσοδο 

των τρόλεϋ στο αμαξοστάσιο, θα σταθμεύουν στον ηλεκτρικό απορροφητήρα, ώστε η φυσούνα του να 

προσαρμόζεται στην εμπρόσθια θύρα. Αφού κλείσουν όλα τα παράθυρα και η μεσαία θύρα, θα ανοίγεται η 

οπίσθια θύρα και θα τίθεται σε λειτουργία ο απορροφητήρας. Ένας εργάτης με την κατάλληλη προστατευτική 

ενδυμασία (φόρμα, μάσκα κ.λπ.) θα βοηθά την αποκόλληση τυχόν υπαρχόντων αντικειμένων με την χρήση 

ενός ακροφυσίου πεπιεσμένου αέρα. Ο εργάτης και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο απαιτηθεί θα ανήκει στον 

εργολάβο του καθαρισμού. Ευθύνη του εργολάβου είναι και το άδειασμα της αποθήκης απορριμμάτων του 

απορροφητήρα και η μεταφορά τους στον ειδικό χώρο εναπόθεσής τους. Στο Αμαξοστάσιο Ρούφ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και δεύτερος απορροφητήρας – ταυτόχρονα - στην διαδικασία καθαρισμού. 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 

Ο καθαρισμός των λεωφορείων θα γίνεται στις θέσεις όπου αυτά σταθμεύουν, οι οποίες θα καταβληθεί 

προσπάθεια να είναι μόνιμες και σταθερές για κάθε συγκεκριμένο λεωφορείο. Για τον νυχτερινό καθαρισμό 

των λεωφορείων, λόγω των απομακρυσμένων σημείων μεταξύ των οχημάτων, θα χρησιμοποιούνται σκούπες 

χειρός. 

Οι εργασίες του νυχτερινού εσωτερικού καθαρισμού των οχημάτων (Πρόγραμμα Νο1 – τρόλλεϋ και 

λεωφορεία) περιγράφονται αναλυτικά ως εξής: 

 Σκούπισμα των δαπέδων και των σκαλοπατιών των οχημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο χώρο 

πίσω από τις πόρτες, τα πλευρικά καθίσματα, αλλά και το υπερυψωμένο δάπεδο του οδηγού. 

Σημειώνουμε ότι με ειδική ξύστρα, η οποία δεν χαράζει, θα γίνεται η αφαίρεση όλων των 
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αντικειμένων που τυχόν έχουν επικολληθεί στις επιφάνειες των οχημάτων (αυτοκόλλητα, ετικέτες, 

τσίχλες κλπ.) και το ξύσιμο των σκαλοπατιών. Επίσης θα γίνεται αφαίρεση όλων των γραφημάτων, 

συνθημάτων, λεκέδων κλπ. από το εσωτερικό των οχημάτων με την χρήση ειδικού υγρού 

καθαρισμού. 

 Απομάκρυνση λεκέδων από τις υφασμάτινες επιφάνειες των καθισμάτων. 

 Υγρός καθαρισμός και απολύμανση των στύλων στήριξης επιβατών με απολυμαντικό απορρυπαντικό 

υγρό. 

 Καθαρισμός και απολύμανση των θαλάμων οδήγησης (πόμολα θυρών, πλαϊνά παράθυρα, 

μικρόφωνα, πλήκτρα χειρισμών και όλος ο πίνακας οδήγησης γενικά). Υγρός καθαρισμός 

του δοχείου απορριμμάτων. 

 Καθαρισμός με ειδική σκληρή βούρτσα των καθισμάτων από ύφασμα και καθαρισμός με υγρό πανί 

των καθισμάτων από φορμάικα. 

 Οι εσωτερικές πλευρές των οχημάτων, οι πόρτες, οι μηχανισμοί των θυρών, οι καταπακτές του 

ουρανού, οι οριζόντιοι σωλήνες απ’ όπου κρέμονται οι χειρολαβές, οι χειρολαβές αυτές καθ’ αυτές, οι 

κάσες των θυρών και των παραθύρων, οι κουρτίνες, η καμπίνα των οδηγών και οι θόλοι των τροχών, 

θα καθαρίζονται επίσης με υγρό πανί εμποτισμένο σε απολυμαντικό και αρωματικό απορρυπαντικό. 

 Με υγρό πανί εμποτισμένο σε απολυμαντικό και αρωματικό απορρυπαντικό θα καθαρίζεται η 

φυσαρμόνικα και το υπερυψωμένο δάπεδο (ανάλογα με τον τύπο εκάστου οχήματος). 

 Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός των αλεξηνέμων (παρμπρίζ), των υαλοπινάκων, των 

εσωτερικών και εξωτερικών καθρεπτών με ψεκασμό καταλλήλου για υάλινες επιφάνειες 

απορρυπαντικού και στέγνωμα με την χρήση υφάσματος ή άλλου υλικού, ώστε να μην παραμένουν 

στίγματα ή λεκέδες. 

 Σφουγγάρισμα των δαπέδων (και της καμπίνας οδήγησης) των οχημάτων καθημερινά, αφού 

προηγουμένως έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ανωτέρω εργασίες, ώστε να προλαμβάνεται η 

συσσώρευση ρύπων στις γωνίες και τα σκαλοπάτια. Το υγρό του σφουγγαρίσματος θα είναι μείγμα 

νερού με απολυμαντικό και αρωματικό απορρυπαντικό και θα αλλάζει σε κάθε όχημα.  

 Όλα τα απορρίμματα θα συλλέγονται, θα τοποθετούνται σε κατάλληλες συσκευασίες και θα 

αποθηκεύονται σε κάδους απορριμμάτων ή σε ειδικούς χώρους που θα υποδειχθούν από την Ο.ΣΥ. 

Α.Ε. και που θα ευρίσκονται έξω από το χώρο εργασίας, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών 

καθαρισμού.  

 Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη των απορριμμάτων σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, εκτός από του 

καθορισμένους. 

 Επικίνδυνα υλικά, όπως σπασμένο γυαλί, βελόνες από σύριγγες ή αιχμηρά αντικείμενα θα 

τοποθετούνται σε ειδική συσκευασία του Αναδόχου (κουτί από σκληρό πλαστικό ή μεταλλικό υλικό 

που θα πρέπει να εγκριθεί από την Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πριν απορριφθούν στους καθορισμένους χώρους. 
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 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μεταλλικών αιχμηρών, ή όποιων άλλων εργαλείων ή υλικών 

προκαλούν φθορά στις επιφάνειες των οχημάτων και των υαλοπινάκων, όπως επίσης για την 

απομάκρυνση αυτοκόλλητων ετικετών, επιγραφών και των επικολλημένων γενικά από τις επιφάνειες 

αυτές αντικειμένων. 

 Μετά το πέρας των εργασιών θα κλείνουν οι πόρτες και τα παράθυρα των οχημάτων, με ευθύνη του 

αναδόχου. Επίσης ο ορισμένος από τον εργολάβο υπεύθυνος θα θέτει εκτός το γενικό διακόπτη 

παροχής ρεύματος σε κάθε όχημα που απαιτείται. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 Ο εργολάβος υποχρεούται για κάθε αμαξοστάσιο να γνωρίσει εγγράφως στην Ο.ΣΥ ΑΕ ένα 

άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εργασία των εργαζομένων σε αυτό το αμαξοστάσιο.  

 ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΛΛΕΫ:  

o ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΛΛΕΫ, O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ/ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. 

o Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΟΠΩΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ 

ΕΥΘΥΝΗ, ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ 

ΞΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ. 

o Στις περιπτώσεις μη εγκαταστάσεως ή μη λειτουργίας ηλεκτρικού απορροφητήρα ο 

εσωτερικός καθαρισμός του οχήματος θα γίνεται με ηλεκτρική σκούπα επαγγελματικού 

τύπου μεγάλης απορροφητικής ικανότητας. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη με μέριμνα και 

δαπάνες του να εγκαθιστά κάθε ημέρα προεκτάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τις 

ηλεκτρικές σκούπες από τα σημεία ρευματοληψίας του αμαξοστασίου. Μετά το πέρας της 

εργασίας θα φροντίζει για την συλλογή και φύλαξη αυτών των προεκτάσεων. 

o Οι προς χρήση ηλεκτρικές σκούπες για τις συγκεκριμένες εργασίες ορίζονται σε 2 τεμάχια για 

το Α/Σ Ν.Φιλαδέλφειας, απορροφητικής ικανότητας 7200 WATT περίπου εκάστη (ενδεικτικός 

τύπος IV075 NILFISK), 2 τεμάχια του ίδιου τύπου και δυναμικότητας για το Α/Σ Ρούφ και 1 

τεμάχιο του ίδιου τύπου και δυναμικότητας για το Α/Σ Αττικής. Επίσης ορίζεται η χρήση 2 

τεμαχίων ισχύος 2400 WATT ανά Α/Σ (Ν.Φιλαδέλφειας, Αττικής, Ρούφ). 

o Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρικού απορροφητήρα ή 

ηλεκτρικών σκουπών ο εσωτερικός καθαρισμός θα γίνεται με σκούπα χειρός. 

 Ο εσωτερικός καθαρισμός των αυτοκινήτων Φ.Ι.Χ. και Ε.Ι.Χ. διαφόρων τύπων και χρήσεων θα 

προγραμματίζεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και το κάθε αυτοκίνητο θα καθαρίζεται μέχρι 12 φορές 

το χρόνο μετά από έγκαιρη ενημέρωση του εργολάβου. Ο εσωτερικός καθαρισμός των Φ.Ι.Χ. και 

Ε.Ι.Χ. θα γίνεται με ηλεκτρική σκούπα επαγγελματικού τύπου μεγάλης απορροφητικής ικανότητας 

(άνω των 2400 WATT). 
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 Ο εκτιμώμενος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού και πλυσίματος των οχημάτων 

έχει ως εξής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο1): 

ΤΡΟΛΛΕΫ:     από 38΄ έως 42΄ ανά όχημα 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 

α. Για τα λεωφορεία MIDI:   από 12΄ έως 15΄/ λεωφορείο. 

β. Για τα λεωφορεία 12 μέτρων:   από 25΄ έως 30΄/ λεωφορείο. 

γ. Για τα αρθρωτά λεωφορεία 18 μέτρων: από 30’ έως 35΄/ λεωφορείο. 

Σε όλα τα οχήματα ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και τη λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια του απασχολούμενου προσωπικού (ένδυση, υπόδηση κ.λπ.), κάτω 

από τη συνεχή επίβλεψη και σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

1. Καθημερινώς μετά το πέρας των εργασιών θα ελέγχονται σχολαστικά τα οχήματα που 

καθαρίστηκαν, σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, από τον προϊστάμενο του Συνεργείου. 

Κατόπιν θα συντάσσεται πρακτικό νυχτερινού εσωτερικού καθαρισμού το οποίο θα 

υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του αναδόχου και από επιτροπή εργαζομένων της 

Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

2. Σε περίπτωση μη εκτελέσεως ή πλημμελούς εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών επιβάλλονται οι 

ανάλογες ποινικές ρήτρες. 

3. Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως του μηχανολογικού εξοπλισμού (όταν και όπου αυτός απαιτείται) 

ή απασχολήσεως του προσωπικού αυτού λιγότερες ώρες από τις συμβατικές, επιβάλλονται οι 

οριζόμενες ποινικές ρήτρες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο.2 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΛΛΕΫ) 

(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ) 

 

Μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα καθώς επίσης και κατά τις ημέρες κατά την διάρκεια των οποίων 

έχει βρέξει θα γίνεται εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων που θα εκτελείται κατά την εισαγωγή των οχημάτων 

στο αμαξοστάσιο στο αυτόματο πλυντήριο του αμαξοστασίου. Μετά το πλύσιμο θα γίνεται καθαρισμός όλων 

των υαλοπινάκων του οχήματος (μέσα - έξω) με την χρήση κατάλληλου για υάλινες επιφάνειες 

απορρυπαντικού και στέγνωμα με την χρήση υφάσματος ή άλλου υλικού ώστε να μην παραμένουν στίγματα 

ή λεκέδες. Οι υαλοπίνακες των οχημάτων θα πρέπει να κλείνουν με ευθύνη του εργολάβου. 

Είναι δυνατόν το εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων να γίνεται κατόπιν εντολής των αρμοδίων οργάνων της 

Ο.ΣΥ. Α.Ε. σε δύο συνεχόμενες ημέρες αντί της μίας, με το σύστημα των μονών - ζυγών, ανάλογα με τις 

συνθήκες που επικρατούν σε κάθε αμαξοστάσιο και τους χώρους που διατίθενται για το εξωτερικό πλύσιμο. 

Επίσης το πλύσιμο είναι δυνατό να γίνεται και κατά τις πρωινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Για τις εργασίες εξωτερικού πλυσίματος ο εργολάβος ενημερώνεται τουλάχιστον προ 24 ωρών. 

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ 

ΕΥΘΥΝΗ. ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ 

ΞΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ. 

Οι εργάτες που θα απασχολούνται στον εξωτερικό καθαρισμό των τρόλλεϋ ενώ οι κεραίες τους βρίσκονται 

στην εναέριο γραμμή, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, με μέριμνα και ευθύνη του εργολάβου, με υποδήματα 

προστασίας με διηλεκτρική αντοχή (μονωτικά υποδήματα) και γάντια προστασίας από ηλεκτρικό ρεύμα 

(μονωτικά γάντια) καθώς και να έχουν λάβει και να τηρούν όλα τα απαραίτητα, ενδεδειγμένα μέτρα 

ασφαλείας.. 

Οι πιο πάνω εργασίες εξωτερικού πλυσίματος θα εκτελούνται από την 15.30 μέχρι το πέρας της 

εισαγωγής των οχημάτων σε κάθε αμαξοστάσιο ήτοι την 01.30, σε αριθμό οχημάτων που θα 

καθορίζονται κάθε μέρα από την Ο.ΣΥ. Α.Ε., ειδοποιούμενου γι' αυτό του εργολάβου από την προηγούμενη. 

- Το εξωτερικό πλύσιμο των αυτοκινήτων Φ.Ι.Χ. και Ε.Ι.Χ. διαφόρων τύπων και χρήσεων θα 

προγραμματίζεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και το κάθε αυτοκίνητο θα πλένεται μέχρι 12 φορές το χρόνο 

μετά από έγκαιρη ενημέρωση του εργολάβου. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος για τις εργασίες πλυσίματος των οχημάτων με την χρήση αυτόματου πλυντηρίου του 

προγράμματος αυτού Νο.2 είναι: 10΄ ανά όχημα περίπου. 

Στο Αμαξοστάσιο Ρούφ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο αυτόματο πλυντήριο-ταυτόχρονα- στην 

διαδικασία πλυσίματος. 

Σε περίπτωση μη εκτελέσεως ή πλημμελούς εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών επιβάλλονται οι ανάλογες 

ποινικές ρήτρες. 
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Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. δικαιούται, κατά την κρίση της να πραγματοποιεί το εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων με ίδιο 

προσωπικό χωρίς την ανάθεση της εργασίας αυτής στον Εργολάβο. Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος 

ενημερώνεται τουλάχιστον προ 24 ωρών. 

Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως του ορισθέντος και δηλωθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού θα 

επιβάλλονται οι ανάλογες ποινικές ρήτρες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο.3 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΛΛΕΫ) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

Μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, καθώς επίσης και τις ημέρες κατά τη διάρκεια των 

οποίων έχει βρέξει θα γίνεται εξωτερική πλύση των οχημάτων που θα εκτελείται κατά την 

εισαγωγή των οχημάτων στο αμαξοστάσιο και θα γίνεται με δύο (2) πιεστικά πλυστικά 

μηχανήματα ζεστού νερού σε κάθε ένα από τα τρία (3) Α/Σ (ήτοι συνολικά 6 πιεστικά πλυστικά 

μηχανήματα), για το κάτωθι των παραθύρων τμήμα των τρόλλεϋ. Με κατάβρεξη και βούρτσισμα 

με τα χέρια των καθαριστών θα πλένεται το υπόλοιπο αμάξωμα. Επίσης θα πλένεται με βούρτσες 

και το επάνω πίσω μέρος της οροφής εξωτερικά, για να φεύγει η καρβουνόσκονη καθώς επίσης 

και οι ζάντες των τρόλλεϋ. 

Οι υαλοπίνακες των οχημάτων θα πρέπει να κλείνουν με ευθύνη του εργολάβου. 

Μετά το πλύσιμο των οχημάτων θα γίνεται καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων του οχήματος 

(μέσα-έξω) με την χρήση καταλλήλου για υάλινες επιφάνειες απορρυπαντικού και στέγνωμα με 

την χρήση υφάσματος ή άλλου υλικού, ώστε να μην παραμένουν στίγματα ή λεκέδες. 

Είναι δυνατόν το εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων να γίνεται κατόπιν εντολής των αρμοδίων 

οργάνων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. σε δύο συνεχόμενες ημέρες αντί της μίας, με το σύστημα των μονών - 

ζυγών, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε αμαξοστάσιο και τους χώρους που 

διατίθενται για το εξωτερικό πλύσιμο. Για τις εργασίες εξωτερικού πλυσίματος ο εργολάβος 

ενημερώνεται τουλάχιστον προ 24 ωρών. 

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ, ΝΑ 

ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΞΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΥΤΟ. 

Οι εργάτες που θα απασχολούνται στον εξωτερικό καθαρισμό των τρόλλεϋ ενώ οι κεραίες τους βρίσκονται 

στην εναέριο γραμμή, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, με μέριμνα και ευθύνη του εργολάβου, με υποδήματα 

προστασίας με διηλεκτρική αντοχή (μονωτικά υποδήματα) και γάντια προστασίας από ηλεκτρικό ρεύμα 

(μονωτικά γάντια). 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον εργολάβο να 

πλένει τα τρόλλεϋ με κουβάδες νερού στη θέση που είναι σταθμευμένα εντός του αμαξοστασίου. 

Οι πιο πάνω εργασίες εξωτερικού πλυσίματος θα εκτελούνται από την 15.30 μέχρι το πέρας της 

εισαγωγής των οχημάτων σε κάθε αμαξοστάσιο ήτοι την 01.30, σε αριθμό οχημάτων που θα 

καθορίζονται κάθε μέρα από την Ο.ΣΥ. Α.Ε, ειδοποιούμενου γι’ αυτό του εργολάβου από την 

προηγούμενη. 

Ο εργολάβος ορίζεται να χρησιμοποιεί δύο (2) πιεστικά πλυστικά μηχανήματα για κάθε 

αμαξοστάσιο ήτοι συνολικά έξη (6) πιεστικά μηχανήματα ζεστού νερού με δυνατότητα παροχής 

σε νερό από 330 - 1000 lit/ώρα, πίεση 30-230 bar και ισχύος τουλάχιστον 7500 KW. 
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Το εξωτερικό πλύσιμο των αυτοκινήτων Φ.Ι.Χ. και Ε.Ι.Χ. διαφόρων τύπων και χρήσεων θα 

προγραμματίζεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και το κάθε αυτοκίνητο θα πλένεται μέχρι 12 

φορές το χρόνο μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Εργολάβου. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών πλυσίματος οχημάτων με την χρήση πλυστικών μηχανών 

του προγράμματος αυτού Νο.3 είναι: 12 – 15 λεπτά. 

 Σε περίπτωση μη εκτελέσεως ή πλημμελούς εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών 

επιβάλλονται οι ανάλογες ποινικές ρήτρες. 

 Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως του ορισθέντος και δηλωθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού θα 

επιβάλλονται οι ανάλογες ποινικές ρήτρες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο 4 

(ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) 

Οι εργασίες του εκτεταμένου εσωτερικού και εξωτερικού καθαρισμού (λεωφορεία και τρόλλεϋ) θα 

εκτελούνται από τον ανάδοχο από Δευτέρα έως Σάββατο (εκτός Κυριακών και Αργιών), μεταξύ των ωρών 

08:00 έως 16:00 (με απόκλιση +/- 2 ώρες για την έναρξη/λήξη των εργασιών, ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του κάθε αμαξοστασίου και της Ο.ΣΥ ΑΕ). Το πρόγραμμα θα καταρτίζεται εβδομαδιαίως από το κάθε 

Αμαξοστάσιο και θα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Ανάδοχο ενδεχόμενη ανάγκη για μετατροπή του 

προγράμματος εργασίας πέρα από το αρχικό (08:00-16:00). 

Το πρόγραμμα καθαρισμού θα καταρτίζεται κατά Αμαξοστάσιο σύμφωνα με τις ανάγκες της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και θα 

περιλαμβάνει τον γενικό καθαρισμό ενδεικτικά από τρία (3) έως πέντε (5) οχήματα (+/-2) για κάθε 

αμαξοστάσιο (δηλαδή 1 έως 7 οχήματα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κίνησης και του κάθε 

αμαξοστασίου για διαθεσιμότητα των οχημάτων).  

Ο εκτεταμένος καθαρισμός των λεωφορείων (θερμικών/φυσικού αερίου) θα γίνεται ο μεν εσωτερικός στις 

ειδικές θέσεις που υπάρχουν στα Αμαξοστάσια της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ο δε εξωτερικός στις ίδιες θέσεις και στα 

εξωτερικά πλυντήρια των Αμαξοστασίων.  

Ο εκτεταμένος καθαρισμός των λεωφορείων (θερμικών/φυσικού αερίου) θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρικών 

σκουπών (ή με την χρήση σκουπών χειρός σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπου δεν είναι δυνατή η 

χρήση ηλεκτρικής σκούπας και αυτόματου πλυντηρίου. 

Ο εκτεταμένος καθαρισμός των τρόλλεϋ, θα γίνεται με την χρήση του ηλεκτρικού απορροφητήρα της SEFAC 

και αυτομάτου πλυντηρίου ή με την χρήση ηλεκτρικών σκουπών στις περιπτώσεις μη λειτουργίας ή 

εγκαταστάσεως ηλεκτρικού απορροφητήρα και πιεστικών πλυστικών μηχανών ζεστού νερού στις περιπτώσεις 

μη λειτουργίας ή εγκαταστάσεως αυτομάτου πλυντηρίου. Ο ηλεκτρικός απορροφητήρας SEFAC είναι 

ιδιοκτησίας ΟΣΥ ΑΕ και υπάρχει μόνο σε  τρία (3) Αμαξοστάσια των τρόλεϋ (Α/Σ Ρουφ, Α/Σ Κόκκινος 

Μύλος, Α/Σ Αττικής). 

Οι μετακινήσεις όλων των οχημάτων θα γίνονται από προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

1. Εργασίες εκτεταμένου εσωτερικού καθαρισμού 

Οι εργασίες θα εκτελούνται με επιμέλεια και με την σειρά που περιγράφονται παρακάτω:  

Καθαρισμός οροφής – ουρανού και πλαφονιέρων 

Ο καθαρισμός της οροφής θα πραγματοποιείται με υγρό πανί το οποίο θα εμποτίζεται με απολυμαντικό και 

αρωματικό απορρυπαντικό. Το απορρυπαντικό που θα χρησιμοποιείται δεν πρέπει να προκαλεί χρωματικές 

αλλοιώσεις των υλικών της οροφής. Το ξέβγαλμα θα πραγματοποιείται με καθαρό στυμμένο απορροφητικό 

πανί με το οποίο θα περνιέται η επιφάνεια της οροφής κατ’ επανάληψη έως ότου απομακρυνθεί η υγρασία 

και η βρωμιά η οποία προέκυψε από το απορρυπαντικό.  

Η αφαίρεση και τοποθέτηση των πλαφονιέρων και των ζελατινών θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του 

εργολάβου. 
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Οι πλαφονιέρες των φωτιστικών σωμάτων της οροφής θα αποσυναρμολογούνται με την ευθύνη του 

αναδόχου και θα καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά με υγρό πανί εμποτισμένο σε απορρυπαντικό και στη 

συνέχεια με στεγνό πανί. Το απορρυπαντικό που θα χρησιμοποιείται δεν πρέπει να προκαλεί θαμπάδα ή 

αλλοίωση του πλαστικού υλικού των πλαφονιέρων. Επίσης θα καθαρίζονται οι ζελατίνες των διαφημίσεων. 

Με τον ίδιο σχολαστικό τρόπο, όπως η οροφή, θα καθαρίζονται οι καταπακτές με τις λαβές τους καθώς και τα 

πλαϊνά κανάλια του κλιματισμού με τις περσίδες τους. 

Καθαρισμός των οριζόντιων χειροσωλήνων των ορθοστατών καθώς και των χειρολαβών  

Οι χειροσωλήνες και οι ορθοστάτες θα καθαρίζονται με υγρό πανί εμποτισμένο με ειδικό υγρό απορρυπαντικό 

– απολυμαντικό. Το ξέβγαλμα - στέγνωμα θα πραγματοποιείται με καθαρό πανί το οποίο θα εμποτίζεται σε 

απολυμαντικό διάλυμα και θα στύβεται καλά πριν από το πέρασμα του πάνω από τους χειροσωλήνες και τους 

ορθοστάτες. Ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για το πλύσιμο των χειρολαβών. 

Καθαρισμός των υαλοπινάκων  

Εσωτερικά όλα τα πλαϊνά παράθυρα του λεωφορείου, ο εμπρόσθιος και ο οπίσθιος ανεμοθώρακας και οι 

υαλοπίνακες των πορτών θα καθαρίζονται με ειδικό απορρυπαντικό υγρό για τα τζάμια. Θα δοθεί ιδιαίτερη 

σημασία έτσι ώστε ο καθαρισμός των υαλοπινάκων να γίνεται σε όλη την επιφάνεια τους. Το ίδιο πρέπει να 

γίνεται και κατά τη φάση στεγνώματος έτσι ώστε να μην μένουν λεκέδες και θαμπώματα.  

Καθαρισμός των καθισμάτων 

Το υφασμάτινο τμήμα των καθισμάτων θα καθαρίζεται με ειδική ηλεκτρική σκούπα με ψεκασμό και 

απορρόφηση ειδικού υγρού καθαρισμού για υφάσματα  Πρέπει να γίνεται αποτελεσματική αναρρόφηση του 

υγρού που ενδεχομένως θα εισχωρήσει στο ύφασμα ώστε να μην υπάρχουν οξειδώσεις του μεταλλικού 

πλέγματος που βρίσκεται κάτω από το ύφασμα και επίσης να έχουμε γρήγορο στέγνωμα των καθισμάτων.  

Το υπόλοιπα τμήματα των καθισμάτων που δεν είναι καλυμμένα με ύφασμα (όπως καθίσματα με πλαστικό – 

φορμάϊκα) θα καθαρίζονται με πανί εμποτισμένο σε απολυμαντικό-αρωματικό απορρυπαντικό υγρό και θα 

ξεβγάζονται με καθαρό απορροφητικό πανί.  

Με την ίδια διαδικασία θα καθαρίζεται και το κάθισμα του οδηγού. 

Καθαρισμός των πλαϊνών και λοιπών επιφανειών 

Όλες οι πλαϊνές επιφάνειες έκαστου λεωφορείου (όπως κάσες των παραθύρων και τα πλαστικά διαχωριστικά 

καλύμματα αυτών, θύρες και περιοχή περιμετρικά αυτών, καλύμματα των μηχανισμών θυρών και μηχανισμοί 

κουρτινών, χώρος της καμπίνας του οδηγού, κ.λπ.) θα καθαρίζονται με πανί εμποτισμένο με υγρό 

απολυμαντικό - αρωματικό απορρυπαντικό και το ξέβγαλμα θα γίνεται με απορροφητικό πανί με σχετικό 

στύψιμο και στέγνωμα με στεγνό πανί ή δέρμα. Η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όσες φορές 

απαιτείται έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Σε περίπτωση ύπαρξης γραφημάτων κλπ από μαρκαδόρο ή άλλα υλικά πρέπει αυτά να αφαιρούνται πριν την 

έναρξη των παραπάνω διαδικασιών καθαρισμού. 
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Καθαρισμός φυσούνας των αρθρωτών οχημάτων 

Η φυσούνα των αρθρωτών οχημάτων θα καθαρίζεται και αυτή με βρεγμένο πανί εμποτισμένο με 

απολυμαντικό αρωματικό απορρυπαντικό υγρό. Με αυτό το πανί θα καθαρίζονται μία-μία οι πτυχές της 

πλαστικής φυσούνας καθώς και όλα τα σημεία αυτής από τον ουρανό έως τα πλαϊνά χαμηλά. Το ξέβγαλμα θα 

γίνεται με βρεγμένο πανί.  

Καθαρισμός δαπέδου και σκαλοπατιών 

Για τα τρόλλεϋ, καθαρισμός του δαπέδου των οχημάτων θα γίνεται με την χρήση του ηλεκτρικού 

απορροφητήρα της SEFAC ή με την χρήση ηλεκτρικής σκούπας. Επίσης θα γίνεται επιμελημένος καθαρισμός 

της καμπίνας του οδηγού με ηλεκτρική σκούπα.  

Για τα λεωφορεία, ο καθαρισμός του κυρίως δαπέδου, του υπερυψωμένου δαπέδου στήριξης καθισμάτων, 

καθώς και του υπερυψωμένου δαπέδου στην καμπίνα του οδηγού θα πραγματοποιείται με τη χρήση 

ηλεκτρικής σκούπας. Σε δύσκολα σημεία (γωνίες - εσοχές) που είναι δύσκολο να φτάσει η σκούπα θα πρέπει 

να γίνεται χρήση αέρος υπό πίεση.  

Στη συνέχεια, σε όλα τα προαναφερθέντα δάπεδα, θα γίνεται σφουγγάρισμα με σφουγγαρίστρα η οποία θα 

εμποτίζεται σε πυκνά διαστήματα σε απολυμαντικό και αρωματικό απορρυπαντικό υγρό.  

Πριν από το σφουγγάρισμα, θα γίνεται αφαίρεση τσιχλών και άλλων ρυπαροτήτων, καθώς και ξύσιμο των 

γωνιών των σκαλοπατιών. 

2. Εργασίες εκτεταμένου εξωτερικού καθαρισμού 

Μετά τις εργασίες εσωτερικού καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να εκτελείται το εξωτερικό πλύσιμο του 

οχήματος. Το εξωτερικό πλύσιμο θα πραγματοποιείται στα ειδικά πλυντήρια του εκάστοτε αμαξοστασίου ή με 

την χρήση πιεστικών πλυστικών μηχανών, όπου προηγούμενα οι υπάλληλοι καθαρισμού του αναδόχου θα 

έχουν κλείσει εσωτερικά όλα τα παράθυρα και τις καταπακτές του λεωφορείου.  

Για την επίτευξη καλής εξωτερικής εμφάνισης πρέπει να εκτελούνται πριν από την ενεργοποίηση του 

αυτόματου πλυντηρίου οι εξής εργασίες:  

Πλύσιμο όλων των παραθύρων και ειδικά του εμπρόσθιου ανεμοθώρακα με χρήση ειδικής βούρτσας και 

απορρυπαντικού  

Πλύσιμο των πλαϊνών και μετωπικών επιφανειών με βούρτσα και απορρυπαντικό το οποίο δεν προκαλεί 

άλατα και λεκέδες κατά το στέγνωμα. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα σημεία γύρω από τους θόλους των 

τροχών, το πίσω μέρος του οχήματος και γενικότερα σε κάθε σημείο αυτού που δεν είναι δυνατό να 

καθαριστεί αποτελεσματικά με το αυτόματο πλυντήριο  

Πλύσιμο των ζαντών των τροχών των οχημάτων, με χρήση απορρυπαντικού και βούρτσας, ενώ το ξέβγαλμα 

θα γίνεται με νερό υπό πίεση 

Πλύσιμο με σφουγγάρι και απορρυπαντικό των δύο εξωτερικών καθρεπτών του οδηγού  

Μετά την αποπεράτωση των ανωτέρω εργασιών θα γίνεται πλύσιμο του λεωφορείου με το αυτόματο 

πλυντήριο και στέγνωμα των τζαμιών με την ειδική ελαστική ξύστρα και λοιπά υλικά. 
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Με το πιεστικό πλυστικό μηχάνημα ζεστού νερού θα πλένεται ο αεροσυμπιεστής, το ηλεκτροπαραγωγό 

ζεύγος και η οροφή των τρόλλεϋ. 

Σε όλα τα οχήματα, ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και τη λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια του απασχολούμενου προσωπικού (ένδυση, υπόδηση κ.λπ.). 

3. Απολύμανση εσωτερικού χώρου οχημάτων 

Μετά την αποπεράτωση όλων των εργασιών καθαρισμού θα γίνεται η γενική απολύμανση του εσωτερικού 

χώρου των οχημάτων. Η απολύμανση θα πραγματοποιείται με ψεκασμό απολυμαντικού υγρού σε 

προδιαγεγραμμένη αναλογία με τη βοήθεια ψεκαστικής αντλίας. 

Ο ψεκασμός θα γίνεται χαμηλά προς το δάπεδο και κάτω από τα καθίσματα. Το μπεκ του 

ψεκαστήρα θα έχει τέτοια ρύθμιση, ώστε κατά τον ψεκασμό να δημιουργεί νέφος από πολύ 

μικρά σωματίδια απολυμαντικού υγρού που, λόγω του μικρού τους βάρους, θα επικάθονται σε 

όλες τις επιφάνειες του οχήματος, χωρίς να δημιουργούν υγρασία, σταγονίδια ή "τρεξίματα" στις 

καθαρισμένες επιφάνειες. 

Ο χειριστής της αντλίας θα φοράει υποχρεωτικά ειδική μάσκα για να μην εισπνέει τα αιωρούμενα 

σωματίδια. Όλα τα απαραίτητα/κατάλληλα μέσα προστασίας (μάσκα, γάντια, φόρμα, κ.λ.π) θα 

παρέχονται με ευθύνη του εργολάβου. 

Μετά το πέρας της απολύμανσης θα επικολλάται αυτοκόλλητο έντυπο σε προκαθορισμένη θέση 

των οχημάτων με την ημερομηνία πραγματοποίησης της απολύμανσης. 

Η απολύμανση θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα δε χρησιμοποιούμενα υλικά 

θα είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές και θα απολαμβάνουν της έγκρισης 

της Υπηρεσίας Προστασίας & Πρόληψης της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα όπως οι ανωτέρω εργασίες απολύμανσης να μη γίνονται κατά 

τον εκτεταμένο εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό των οχημάτων, αλλά σε άλλο χρόνο, 

καταρτίζοντας προς τούτο πρόγραμμα απολύμανσης όλων των οχημάτων, ούτως ώστε κάθε 

όχημα να μπορεί να απολυμαίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Για αυτό, θα ειδοποιείται ο 

ανάδοχος τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα. Για την εργασία της απολύμανσης δε θα δοθεί 

ξεχωριστό τίμημα, αλλά θα περιλαμβάνεται στο τίμημα των εργασιών του Εκτεταμένου 

Εσωτερικού και Εξωτερικού Καθαρισμού Οχημάτων. 

Σε όλα τα οχήματα, η απολύμανση θα πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και τη λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια του απασχολούμενου προσωπικού (ένδυση, υπόδηση κ.λπ.), κάτω 

από τη συνεχή επίβλεψη και σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. 

Καθημερινώς μετά το πέρας των εργασιών θα ελέγχονται σχολαστικά όλα τα οχήματα που 

καθαρίστηκαν από τον προϊστάμενο του Συνεργείου. Κατόπιν θα συντάσσεται πρακτικό 

εσωτερικού και εξωτερικού καθαρισμού το οποίο θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του 

αναδόχου και από επιτροπή της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 
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Ως μηχανολογικός εξοπλισμός ορίζεται η χρήση των μηχανημάτων (σκούπες 7200 WATT 

περίπου και 2400 WATT) και τα απαραίτητα πλυστικά μηχανήματα, όπως και τα μηχανήματα 

παραγωγής ατμού για τα καθίσματα και ειδικών απολυμαντικών αντλιών. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών του Προγράμματος Νο 4 είναι: 

α. Για τα λεωφορεία MINI και MIDI:   3 ώρες/όχημα 

β. Για τα λεωφορεία 12 μέτρων:    4 ώρες/όχημα 

γ. Για τα αρθρωτά λεωφορεία 18 μέτρων:  5 ώρες/όχημα 

δ. Για τα τρόλεϊ:     3 ώρες/όχημα 

Μετά το πέρας των εργασιών του εκτεταμένου εσωτερικού και εξωτερικού καθαρισμού και την 

απολύμανση του οχήματος θα επικολλάται στο πίσω μέρος (της πλάτης) του καθίσματος του 

οδηγού αυτοκόλλητο έντυπο με την ημερομηνία πραγματοποίησης της απολύμανσης με τον 

αύξοντα αριθμό και την υπογραφή του εργαζόμενου που πραγματοποίησε την εργασία αυτή. 

Ειδικά για τα λεωφορεία των ΑΜΕΑ θα τηρείται η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία 

επακριβώς όπως και στον εκτεταμένο καθαρισμό των λεωφορείων. 

Σε περίπτωση μη εκτελέσεως ή πλημμελούς εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών επιβάλλονται οι 

ανάλογες ποινικές ρήτρες. 

Επίσης σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως του ορισθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού ή 

απασχολήσεως του προσωπικού αυτού λιγότερες ώρες επιβάλλονται οι ανάλογες ποινικές 

ρήτρες. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο.5 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΛΛΕΫ) 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ) 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. είτε θα ανυψώνει το τρόλλεϋ σε ειδικούς ανυψωτικούς γρύλλους είτε θα το τοποθετεί σε κάποιο 

λάκκο επιθεώρησης και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με ειδικό πιεστικό πλυστικό μηχάνημα εκτοξεύσεως καυτού νερού θα 

πλένει το από κάτω μέρος του τρόλλεϋ, των αυτοκινήτων Φ.Ι.Χ. και Ε.Ι.Χ. για να απομακρύνει όλα τα 

γράσσα, λάδια, χώματα, λάσπες, βρωμιές και γενικά όλα τα ξένα σώματα που υπάρχουν αφού προηγουμένως 

ψεκάσει με πετρέλαιο. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να πλένει ένα (1) τουλάχιστον τρόλλεϋ καθημερινά (από Δευτέρα μέχρι και 

Σάββατο πλην αργιών) εκτός αν η Ο.ΣΥ. Α.Ε. του διαθέσει μικρότερο αριθμό τρόλλεϋ ή δεν του διαθέτει 

οχήματα. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ο εργολάβος θα ενημερώνεται τουλάχιστον προς 24 ωρών. 

Ο μηχανικός και λοιπός εξοπλισμός που ορίζεται για τις ανωτέρω εργασίες ορίζεται ένα (1) πλυστικό 

μηχάνημα ζεστού - κρύου νερού. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού του κάτω μέρους των οχημάτων (κάτω από το 

δάπεδο) του προγράμματος αυτού Νο.5 είναι: από 105΄ έως 110΄ ανά όχημα. 

Σε περίπτωση μη εκτελέσεως η πλημμελούς εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών επιβάλλονται οι ανάλογες 

ποινικές ρήτρες. 

Επίσης σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως του ορισθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού επιβάλλονται οι 

ανάλογες ποινικές ρήτρες. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΤΡΟΛΛΕΥ-ΒΟΗΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)  

Οι εργασίες απολύμανσης θα αφορούν όλα τα οχήματα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Λεωφορεία – Τρόλλεΰ – Βοηθητικά 

Οχήματα) και θα πραγματοποιούνται με ειδικά πιστοποιημένα απολυμαντικά μέσα τα οποία θα φέρουν 

προδιαγραφές σύμφωνες με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥΥ και την έγκριση του Ε.Ο.Φ.  

(87594/06.10.2014) στα πλαίσια της αντιμετώπισης - περιορισμού της πανδημίας ( covid-19). 

Όσον αφορά τα οχήματα η απολύμανση θα πραγματοποιείται στο εσωτερικό των οχημάτων και θα 

περιλαμβάνει όλες τις επιφάνειες κοινής χρήσης όπως είναι οι χειρολαβές, οι ορθοστάτες και τα καθίσματα, 

καμπίνα του οδηγού κτλ. 

 

Οι παρεχόμενες καλύψεις των αναφερόμενων εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης θα 

περιλαμβάνουν: 

 Το εργατικό κόστος 

 Τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων 

 Τα υλικά καθαρισμού  

 Το μηχανολογικό εξοπλισμό 

 Το Συμβόλαιο Αστικής & Επαγγελματικής Ευθύνης 

 Την οργάνωση και εποπτεία 

 Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων 

 Τα έξοδα μετακίνησης συνεργείων 

 Τα Έξοδα εργαστηριακών τεστ (covid-19) των εργαζομένων που απασχολούνται με τις υπηρεσίες 

καθαρισμού
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο έλεγχος και η παραλαβή των εργασιών που θα εκτελεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, θα γίνεται από αρμόδια Πρωτοβάθμια 

Επιτροπή του κάθε Αμαξοστασίου. Η επιτροπή θα ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων νόμων, 

όπως αυτοί ισχύουν. 

Για τη σύνθεση της Επιτροπής είναι αυτονόητο, ότι δεν θα έχει άποψη ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ενώ υποχρεούται να 

την αποδέχεται χωρίς αντίρρηση. Τυχόν αντιρρήσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη σύνθεση της Επιτροπής δεν θα 

γίνονται δεκτές και θα θεωρούνται εκ των προτέρων απορριπτέες. Τα μέλη της Επιτροπής, που θα 

διενεργούν τον έλεγχο και την παραλαβή των εργασιών θα γνωστοποιούνται έγκαιρα στον ΑΝΑΔΟΧΟ και θα 

βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Η Επιτροπή θα ελέγχει απαραίτητα τα οχήματα που έχουν δοθεί για καθαρισμό. Ο έλεγχος θα γίνεται 

σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του καθαρισμού, κάνοντας υποδείξεις και παρατηρήσεις ώστε σε περίπτωση 

πλημμελούς καθαρισμού να υποχρεώνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να το καθαρίσει ξανά, έχοντας πάντοτε το 

απαραίτητο προσωπικό. Αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οχημάτων, ακόμα και αυτών στα οποία 

υποδείχθηκε η επανάληψη του καθαρισμού, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου καθαρισμού επί ειδικών 

εντύπων, πιστοποιώντας την καθ’ όλα ή μη εκτέλεση των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο.1 έως Νο.5. 

Η παρουσία της Επιτροπής δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ της ευθύνης από ελλιπή εκτέλεση των εργασιών 

για τις οποίες θα γίνει ο τελικός έλεγχος μετά την ολοκλήρωσή τους μέσα στα οριζόμενα με την παρούσα 

χρονικά πλαίσια. 

Το πρακτικό θα πρέπει να υπογράψει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή νόμιμος αντιπρόσωπός του. Σε περίπτωση που ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή ο εκπρόσωπός του – παρ’ όλο που κληθεί από την Επιτροπή – αρνηθεί να υπογράψει, δεν 

μπορεί να έχει καμία αξίωση ή παράπονα για τα αναφερόμενα σε αυτό. 

Στο πρακτικό θα αναφέρονται ευκρινώς και απαραιτήτως τα εξής: 

α) Το σύνολο των οχημάτων του Αμαξοστασίου. 

β)  Ο αριθμός των οχημάτων και ο τύπος αυτών που δόθηκαν για καθαρισμό στον ΑΝΑΔΟΧΟ και 

ελέγχθηκαν ένα – ένα. 

γ)  Ο αριθμός των οχημάτων και ο τύπος αυτών που δόθηκαν στον ΑΝΑΔΟΧΟ για καθαρισμό αλλά δεν 

καθαρίστηκαν καθόλου. 

δ)  Ο αριθμός των οχημάτων και ο τύπος αυτών που δεν καθαρίστηκαν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

ε)  Στο πρακτικό που θα συντάσσεται από την Επιτροπή, πέραν από το ότι θα πρέπει να είναι ενιαίο, θα 

αναφέρει διάφορες εργασίες που θα πρέπει να γίνονται βάσει συμβάσεως π.χ. κλειστές πόρτες, 

παράθυρα, συλλογή σκουπιδιών. 

στ)  Παρατηρήσεις της Επιτροπής που θα αφορούν τυχόν κακή εφαρμογή των συμβατικών όρων εκ μέρους 

του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ιδιαίτερα εκείνων για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή ποινικών ρητρών. 
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ζ)  Αναλυτική κατάσταση των μηχανικών μέσων (αν χρησιμοποιηθούν). Επίσης, θα υπάρχει 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από μέλη της Διοίκησης και υπηρεσιακούς 

παράγοντες, η οποία σε τακτά διαστήματα, θα επιθεωρεί μέρος από το σύνολο των οχημάτων για την 

πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης καθαρισμού και όπου θα διαπιστώνει πλημμέλεια, θα προβαίνει 

στις δέουσες ενέργειες για τον καταλογισμό ευθυνών είτε στα προηγούμενα ελεγκτικά όργανα, είτε 

στον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των πρωτοβάθμιων ελεγκτικών οργάνων και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τη διαφορά 

θα καλείται,  να επιλύσει ο Διευθυντής του Αμαξοστασίου και σε περίπτωση κωλύματος ο Αναπληρωτής του, 

του οποίου η απόφαση είναι οριστική και δεσμευτική για τον Ανάδοχο.  

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου, αποτελούμενη από μέλη της Διοίκησης και 

υπηρεσιακούς παράγοντες,  οποία ανά τακτά διαστήματα, θα επιθεωρεί μέρος από το σύνολο των οχημάτων 

για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και, όπου διαπιστώνει πλημμέλεια, θα προβαίνει στις δέουσες 

ενέργειες για τον καταλογισμό ευθυνών είτε προς την πρωτοβάθμια επιτροπή Ελέγχου είτε προς τον 

Ανάδοχο. Η Δευτεροβάθμια επιτροπή, για την επιβολή κυρώσεων προς τον Ανάδοχο, θα εισηγείται προς το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Τέλος μετά την συμπλήρωση των πρακτικών αντίγραφα αυτών θα παραδίδονται στην Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών και στην αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης και εκτέλεσης της σύμβασης της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 
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 Δ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται γι' αυτό, πως όλες οι εργασίες καθαρισμού 

εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας κατά τρόπο άριστο. Τα 

χρησιμοποιούμενα από αυτόν υλικά και πάσης φύσεως εφόδια, θα είναι πλήρη, κατάλληλα και καινούργια, 

ώστε να μην μπορούν να προκαλέσουν ζημιά, φθορά, αλλοίωση των προς καθαρισμό χώρων. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται για κάθε είδους ζημιά που θα προκαλείται στα οχήματα, τα περιουσιακά στοιχεία και 

τους χώρους της Ο.ΣΥ. Α.Ε. από τον ίδιο ή το προσωπικό του ή τα μηχανικά μέσα που τυχόν θα 

χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 

από κλοπές, δολιοφθορές, κλπ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση των 

εργασιών. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η 

Ο.ΣΥ. Α.Ε. δικαιούται να αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών σε άλλη Επιχείρηση ή οποιονδήποτε που έχει 

γνώσεις του αντικειμένου κατά την ανέλεγκτη κρίση του και να απαιτήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ την καταβολή 

σε αυτόν της διαφοράς μεταξύ των τιμών που θα καταβάλλει σε τρίτους και των τιμών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 

καθώς και κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά της που θα προκύψει από αυτή την αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. με απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της και χωρίς άλλη διαδικασία, δικαιούται να εκπέσει υπέρ 

αυτής κάθε τυχόν απαίτηση της κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, από οφειλόμενα προς αυτήν ποσά, είτε από την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, είτε με συμψηφισμό από τα τυχόν οφειλόμενα προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

ποσά από εκτελεσθείσες εργασίες. 

Σε περίπτωση μη προσήκουσας ή πλημμελούς ή μη έγκαιρης εκτέλεσης των αναγραφόμενων εργασιών στα 

συνημμένα Παραρτήματα ή γενικά μη σωστής εφαρμογής των συμβατικών όρων από υπαιτιότητα του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ συνομολογείται – με την παρούσα και στη σύμβαση που θα καταρτισθεί – ποινική ρήτρα που 

κρίνεται δίκαιη, εύλογη και προσήκουσα η οποία θα καταπέσει υπέρ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

όπως παρακάτω, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της καταγγελίας της σύμβασης και χωρίς να αποκλείεται 

κάθε παραπέρα αποζημίωση. 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται για τις ακόλουθες περιπτώσεις παραβάσεως των όρων της συμβάσεως: 

Για κάθε σκούπα ή μηχάνημα (πλυστικό, εποχούμενο, κλπ.) που υποχρεούται να χρησιμοποιεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

– σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και τελικά δεν χρησιμοποίησε, 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 60€ ανά ημέρα και εργασία. 

Για κάθε πιεστικό πλυστικό μηχάνημα που υποχρεούται να χρησιμοποιεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης και τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και τελικά δεν χρησιμοποίησε, επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 180€. Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται και πρόσθετη ποινική ρήτρα 30€ για κάθε όχημα που δεν 

καθαρίστηκε με ηλεκτρική σκούπα. 

Στην περίπτωση μη απασχολήσεως του προσωπικού τις απαιτούμενες ώρες για κάθε βάρδια, επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 90€ για κάθε άτομο που θα απασχολείται λιγότερο του προβλεπομένου χρόνου ανεξαρτήτως 

του χρόνου που απασχολήθηκε λιγότερο. 
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Εάν το προσωπικό του εργολάβου δεν υπογράφει τις καταστάσεις εισόδου-εξόδου αυτοπροσώπως ενώπιον 

των αρμοδίων οργάνων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή δεν σημειώνει την πραγματική ώρα εισόδου-εξόδου ή απουσιάζει 

μολονότι φέρεται ως παρόν ή εάν γενικά βεβαιώνεται ψευδώς η παρουσία και απασχόληση του προσωπικού 

– σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη διακήρυξη – τότε επιβάλλεται ποινική ρήτρα 40,00€ για κάθε άτομο που 

βαρύνεται για μία εκ των ανωτέρω παραβάσεων ανά ημέρα.  

Ίδια ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε περίπτωση που έστω κι ένα άτομο από το προσωπικό του εργολάβου κατ’ 

επανάληψη δεν φέρει στη στολή του την κάρτα αναγνώρισης. 

Για την περίπτωση μη απολύμανσης των οχημάτων (αντίστοιχα προγράμματα εργασιών) επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 60€ για κάθε όχημα. 

Για την περίπτωση της μη περισυλλογής σκουπιδιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30€ για κάθε παράβαση. 

Σε περίπτωση μη εκτελέσεως των εργασιών του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο.1, Νο.2 και Νο.3 (για τα 

οχήματα) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 10€ για κάθε όχημα (ανά ημέρα) το οποίο δεν καθαρίσθηκε μολονότι 

δόθηκε για καθαρισμό από τα αρμόδια όργανα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Για τις περιπτώσεις μη εκτελέσεως των εργασιών των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο.4 και Νο.5 (για τα 

οχήματα) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30€ για κάθε όχημα το οποίο δεν καθαρίσθηκε μολονότι δόθηκε για 

καθαρισμό από τα αρμόδια όργανα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Για κάθε όχημα που έχει καθαριστεί ή πλυθεί πλημμελώς κατά την δίκαιη κρίση της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ Νο.1 έως Νο.5), επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30€ ημερησίως. 

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των εργασιών ή της πλημμελούς εκτέλεσης αυτών των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ ΑΕ επιβάλλεται ποινική ρήτρα 90€ ημερησίως για όσες ημέρες 

διαπιστώθηκε η μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση των εργασιών. Ειδικότερα στην περίπτωση μη 

καθαρισμού των τζαμιών των Αμαξοστασίων, επιβάλλεται πρόσθετη ρήτρα 900€  κάθε φορά που δεν 

εκτέλεσε την εργασία εντός 20 ημερών από τη δοθείσα εντολή. Τέλος, για κάθε οικίσκο που δεν έχει 

καθαριστεί ή καθαριστεί πλημμελώς, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 60€. 

Όλες οι παραπάνω ποινικές ρήτρες αθροίζονται ανά μήνα και εισπράττονται υπέρ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. χωρίς άλλη 

διαδικασία, μειούμενης αντίστοιχα της εργολαβικής αμοιβής του μηνός αυτού. 

Τα ποσά των ποινικών ρητρών αποδέχεται ο εργολάβος όπως παρακρατούνται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. αυτοδίκαια 

και χωρίς άλλη όχληση ή δικαστική ενέργεια από το εργολαβικό αντάλλαγμα, ή την εγγυητική επιστολή 

εκχωρώντας και παρέχοντας προς την Ο.ΣΥ. Α.Ε. την προς τούτο εντολή και εξουσιοδότηση. Τούτο ισχύει 

για όλες τις περιπτώσεις επιβολής ποινικών ρητρών. 
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Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που απεργήσει το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ τότε η Ο.ΣΥ. Α.Ε. δικαιούται να προβεί στη 

λήψη των κατά την κρίση της μέτρων για τον καθαρισμό των χώρων και των κτιρίων της με άλλο 

προσωπικό, χωρίς καμία απαίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Οποιαδήποτε αύξηση αμοιβής για την πιο πάνω περίπτωση που ήθελε επιβληθεί στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., 

υποχρεώνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε απόδοση αυτής στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Απαγορεύεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ του υπό ανάθεση έργου, η υποκατάστασή του κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης σε οποιαδήποτε εργασία ή τμήματος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (υπεργολαβική 

ανάθεση). 
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ΣΤ. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 

115/Α/30-09-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 Ν. 4144/88 Α/18-04-2013 και το 

Άρθρο 39 Νόμος 4488/137Α/13-09-2017, ο ανάδοχος υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει 

τα εξής: 

 Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

 Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

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

 Επιπροσθέτως, οφείλει να επισυνάπτει στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Στη σύμβαση που θα συνάψει η Ο.ΣΥ. Α.Ε. με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, θα περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία 

καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν 

δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη 

πληρωμής. 

Όταν η/οι υπηρεσία/σίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου της Ο.ΣΥ. Α.Ε., 

διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση 

καταγγέλλεται. 

Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή 

παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως του αναθέτοντα φορέα 

(στην προκειμένη περίπτωση την Ο.ΣΥ. Α.Ε.). Επίσης, την ενημερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής 

προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον 

εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης 

οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από τον αναθέτοντα φορέα και στην κήρυξη του 

εργολάβου έκπτωτου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζομένους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή 

απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε μήνα να προσκομίζει θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την 

Επιθεώρηση Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί. 
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Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο, με προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

(δηλαδή, για τις συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού δεν θα χρησιμοποιείται προσωπικό της Ο.ΣΥ), 

κατάλληλου και έμπειρου, καθώς και με οποιαδήποτε μηχανικά μέσα αυτός κρίνει απαραίτητα, τα οποία όμως 

θα πρέπει να είναι αντίστοιχα με τα απαιτούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι εργασίες θα εκτελούνται 

σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, της πείρας και τις υποδείξεις των αρμοδίων της Ο.ΣΥ. A.E. 

Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση, ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. 

Η Ο.ΣΥ. A.E. δικαιούται, κατά την κρίση της, να διατάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ στην αντικατάσταση οποιουδήποτε 

υπαλλήλου ή εργάτη του, του οποίου η συμπεριφορά στους χώρους εργασίας αντίκειται προς τα χρηστά ήθη 

ή είναι ανάρμοστη και απειθής προς τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα της Ο.ΣΥ. A.E. Επίσης η Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

δικαιούται να διατάξει απομάκρυνση μηχανικών μέσων που πιθανόν να προκαλέσουν ζημία στα οχήματα και 

η λειτουργία τους προκαλεί προβλήματα κατά τις νυχτερινές ώρες κλπ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα το δικαίωμα αυτό στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και θα υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνση, με 

αντικατάστασή τους, από το χώρο εκτέλεσης της σύμβασης (Αμαξοστάσιο) εκείνων που θα διατάξει η Ο.ΣΥ. 

Α.Ε. χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη για την Ο.ΣΥ. Α.Ε. εκ του λόγου τούτου. 

Με αποκλειστική ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη 

τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ.), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 

εξοπλισμού, καθώς επίσης η συνεχής και πλήρης παροχή των εγκεκριμένων, από την Ο.ΣΥ. Α.Ε., υλικών 

καθαρισμού και απολύμανσης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, 

επικαλούμενος τους ανωτέρω λόγους. 

Οι κατά τα ανωτέρω διατάξεις της Ο.ΣΥ. Α.Ε. καθόλου δεν αναιρούν, ούτε περιορίζουν, την ευθύνη του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την καλή, ακριβή και νόμιμη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, παραμένοντας 

πάντα ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τις πράξεις, παραλείψεις, κακοτεχνίες, αμέλεια και εν γένει 

συμπεριφορά του προσωπικού του. 

Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στις παραπάνω περιπτώσεις υποχρεούται να καταβάλει στον απομακρυνόμενο τυχόν 

αποζημιώσεις που ορίζονται από το Νόμο καθώς και κάθε άλλη αμοιβή που θα απορρέει από την εργασιακή 

σχέση που έχει μαζί του. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όπως λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας της εργασίας για 

το προσωπικό που θα απασχολεί κατά τον καθαρισμό, με σκοπό να αποφεύγεται κάθε τυχόν σωματική ή 

υλική βλάβη του (του προσωπικού του) από την διακίνηση των οχημάτων μέσα στα Αμαξοστάσια της Ο.ΣΥ. 

Α.Ε. ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Σε περίπτωση δε της 

οποιασδήποτε σωματικής ή υλικής βλάβης του προσωπικού του έχει την αποκλειστική ευθύνη 

αποκατάστασής της, καταβάλλοντας προς τους ζημιωθέντες και κάθε είδους χρηματική αποζημίωση που θα 

απαιτηθεί ή θα επιδικαστεί από τυχόν δικαστική εξέλιξη των υποθέσεων. 
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Αν η Ο.ΣΥ. Α.Ε. υποχρεωθεί να πληρώσει για τυχόν ζημίες ή για σωματική βλάβη ή ηθική ή ψυχική οδύνη του 

παθόντος θα δικαιούται να αξιώσει το τυχόν χρηματικό ποσό που θα καταβάλλει, από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

Δικαιούται να παρακρατήσει αυτό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή τα τυχόν οφειλόμενα ποσά από 

εκτελεσθείσες εργασίες, χωρίς να αποκλείεται μέχρι κάλυψής της παραπέρα, με αγωγή ή απαίτηση, 

συμπλήρωσης του ποσού που καταβλήθηκε (κεφάλαιο – τόκοι – έξοδα κάθε φύσης κ.λ.π.). 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. τις οδηγίες που απευθύνονται ή 

κοινοποιούνται σε αυτόν, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, από τις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου των κανόνων 

υγείας και ασφάλειας. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για θέματα 

που αφορούν τη χρήση των υλικών καθαρισμού, των συσκευών και μηχανημάτων. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Επίσης υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τα κατάλληλα, για κάθε εργασία, Μέσα 

Ατομικής Προστασίας (γάντια, μάσκες, υποδήματα, στολές, κ.ά.). 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταθέτει στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του 

γιατρού εργασίας που απασχολεί και το πρόγραμμα απασχόλησής τους. 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. δικαιούται να επιβάλλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ τη λήψη οποιουδήποτε συμπληρωματικού μέτρου 

ασφαλείας κρίνει απαραίτητο, για την ασφαλέστερη εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης εκ μέρους του. Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται, χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή, να λαμβάνει τα μέτρα που θα 

διατάσσει η Ο.ΣΥ. Α.Ε. παραμένοντας πάντα ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τις τυχόν βλάβες που τυχόν 

συμβούν με όσα παραπάνω ορίζονται. Στα πλαίσια αυτών των μέτρων ασφαλείας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα 

υποχρεώνει το προσωπικό του να φοράει ειδική στολή με αντανακλαστικά υλικά 

(φωσφορίζοντα). 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνες του, στη συγκέντρωση των σκουπιδιών που προέρχονται 

από τον καθαρισμό των οχημάτων και των κτιρίων, μέσα σε ειδικούς πλαστικούς κάδους σκουπιδιών, που θα 

σφραγίζονται καλά και θα απορρίπτονται στα ειδικά δοχεία απορριμμάτων που υπάρχουν στα Αμαξοστάσια ή 

σε χώρους που θα υποδεικνύουν τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όπως καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού των οχημάτων και των 

κτιρίων, να βρίσκεται ο ίδιος επί τόπου ή να αναπληρώνεται από νόμιμο εκπρόσωπο (επόπτης). Ο ορισμός 

του αντιπροσώπου θα γίνεται γραπτά και θα γνωστοποιείται στον Διευθυντή του Αμαξοστασίου έγκαιρα, θα 

πρέπει δε να είναι της εγκρίσεώς του. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει με μέριμνα και δαπάνες του όλα τα απαραίτητα σκεύη, 

συσκευές, μηχανήματα, υλικά καθαρισμού και σάκους απορριμμάτων.  

Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρών. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, κατά τη φάση υποβολής της προσφοράς αλλά και κατά την 

ανάληψη του έργου, κατάσταση των υλικών καθαρισμού, τα πληροφοριακά έντυπα και τα δελτία δεδομένων 

ασφαλείας αυτών. Για τα υλικά απολύμανσης πρέπει να κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον 

Ε.Ο.Φ. Τα απορρυπαντικά πρέπει να είναι διακριτικά αρωματισμένα και να φέρουν τον αριθμό καταχώρησης, 

εφόσον έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών τους 
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επιπτώσεων. Τα υλικά καθαρισμού πρέπει να έχουν την έγκριση της Υπηρεσίας Προστασίας & 

Πρόληψης της Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση των απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού σε περίπτωση 

μη ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα. 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. θα διαθέτει αποκλειστικά και μόνο την απαιτούμενη ποσότητα νερού, που θα μεταφέρεται από 

τα σημεία υδροληψίας που σήμερα υπάρχουν στα Αμαξοστάσια και τα κτίρια με ευθύνη, δαπάνες και 

μεταφορικά μέσα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε περίπτωση χρήσης εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ηλεκτρικού ρεύματος, 

αυτό θα παρέχεται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. στα υπάρχοντα σήμερα σημεία λήψης του και θα μεταφέρεται στα 

σημεία χρήσης του με μέσα, δαπάνες και αποκλειστική ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα μπορεί, εφόσον έχει τη νόμιμη άδεια, να εγκαταστήσει λυόμενα αποδυτήρια για το 

προσωπικό του σε χώρους που θα του υποδείξει ο αρμόδιος κατά Αμαξοστάσιο Διευθυντής της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για 

την κάλυψη των αναγκών του, που θα πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας 

(προαιρετικό). 

Για τα χρησιμοποιούμενα μηχανικά μέσα η Ο.ΣΥ. Α.Ε. υποχρεούται να διαθέσει χώρο αποθήκευσης αυτών 

μέχρι 12 τ.μ. 
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Η. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Για την εφαρμογή της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει το απαιτούμενο υπαλληλικό – 

εργατικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εργασία που πρόκειται να 

εκτελέσει σύμφωνα με τους χρόνους που αναφέρονται παραπάνω και δεν θα εναλλάσσεται 

συχνά. 

Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσει αλλοδαπό προσωπικό, θα πρέπει να έχει τις απαιτούμενες άδειες 

εργασίας από τις Ελληνικές Αρχές, τις οποίες θα καταθέσει στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα (ικανότητα 

προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους 

και στο προσωπικό της Ο.ΣΥ ΑΕ. 

Η Ο.ΣΥ ΑΕ δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι η 

σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθμητικά όσο και κατά ειδικότητες δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση της, 

χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση.  

Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα εναλλάσσονται με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να τηρείται το πρόγραμμα του καθαρισμού. 

Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε  περίπτωση μερικής 

απασχόλησης η δύναμη προσωπικού θα αυξάνεται αναλόγως.  

Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμματος, η 

Ο.ΣΥ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, 

σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους της Ο.ΣΥ ΑΕ. 

Ζημίες που θα προκαλέσει το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ και τον υπαίτιο 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται για λόγους καθαρά ασφαλείας, καθημερινά, να βεβαιώνει υπεύθυνα και γραπτά 

σε ειδική έντυπη κατάσταση, την ώρα εισόδου και εξόδου του προσωπικού του στο Αμαξοστάσιο. 

Η είσοδος και η έξοδος θα υπογράφεται και από το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ενώπιον του αρμοδίου 

ελεγκτικού οργάνου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Για το λόγο αυτό ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να επιβάλλει στο προσωπικό 

του να φέρει μαζί την αστυνομική του ταυτότητα. 

Οι καταστάσεις εισόδου – εξόδου του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στα Αμαξοστάσια θα εκδίδονται σε τρία 

αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο θα κρατείται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Το δεύτερο 

αντίτυπο θα παίρνει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το τρίτο το Αμαξοστάσιο. Στο τέλος κάθε μήνα, το Αμαξοστάσιο θα 

συντάσσει συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες θα γράφονται τα ονοματεπώνυμα των απασχοληθέντων 

εργατών και το σύνολο των ημερών εργασίας που έχει απασχοληθεί ο καθένας και οι ώρες απασχόλησής του. 

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις, μαζί με τις ημερήσιες καταστάσεις εισόδου – εξόδου του προσωπικού του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα αποστέλλονται προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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Το προσωπικό που διαθέτει ή θα προσλάβει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την εκτέλεση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων δε θα έχει απολύτως καμία σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. και 

αποκλειστικός εργοδότης του θα είναι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

Αποκλειστικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την καταβολή των πάσης φύσεως νομίμων αποδοχών (μισθών, 

επιδομάτων, αποζημιώσεων κ.λ.π.) του προσωπικού του, είναι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ως αποκλειστικός εργοδότης 

του.  

Εφιστάται στον Ανάδοχο η τήρηση των υποχρεωτικών διατάξεων της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής 

νομοθεσίας , παραβίαση της οποίας συνεπάγεται την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου και την αναζήτηση 

κάθε θετικής ή και αποθετικής ζημίας της ΟΣΥ εναντίον του.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

 

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

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

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

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

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

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

                                                           
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 

μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. 

Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4 ο.π. υποσ. 3. 
5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
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σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 

σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  

 

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

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

                                                           
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  

8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

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

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

                                                           
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
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αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    

ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

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

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  

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

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 
Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

τ.κ. 18233 

 
 

              Άγιος Ιωάννης Ρέντης,   ..…...../......../……. 
Αριθμός Σύμβασης ............................. 

 
 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

Σημείωση: Το παρόν σχέδιο σύμβασης είναι ενδεικτικό και θα διαμορφωθεί/συμπληρωθεί βάσει 

των δεδομένων του διαγωνισμού. 

Στον Άγιο Ι. Ρέντη σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), που εδρεύει  επί της οδού 

Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094382949 και κωδικό 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής 

………………………………………… δυνάμει της υπ’ αριθ. …./…… Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ. 

Α.Ε. (στο εξής η «Αναθέτων Φορέας»)   

2. Ο/η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………………..………….και με το διακριτικό τίτλο 

«..........................», που εδρεύει ...................................... (ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. 

...................., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)   

Έχοντας υπόψιν: 

1. την υπ’ αριθμ 38/2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ……………………………..…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που 

συνέταξε η Αναθέτων Φορέας για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας. 

2. Την υπ’ αριθμ ……………………..… απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ………………….…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και 

την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση του Αναθέτοντα Φορέα προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή 

του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την ……………... 

3. Την από ………….… υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της 

περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.  

4. Την από ………………… υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 

3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».  

5. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με τον ν.4412/2016: 

 η υπ’ αριθ. 38/2022 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της 

 τα υπ’ αρ. ........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης») 
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 η υπ’ αρ. ………………………….. προσφορά του Αναδόχου 

6. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού 

ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ 

ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, 

λεωφορείων, υποστηρικτικών βοηθητικών οχημάτων) & όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων, 

λοιπών εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της 

Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. 

Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 

βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα, σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. πρωτ. 8202/02.12.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΔ8ΗΟΚΩ0-ΖΑ2). 

Άρθρο 3 

Διάρκεια σύμβασης  

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι για έξι (6) μήνες από 

την υπογραφή της, με δικαίωμα του Αναθέτοντος Φορέα να παρατείνει μονομερώς, τμηματικά, την ισχύ της 

συναφθείσης συμβάσεως κατά έξι (6) επιπλέον μήνες. Η παράταση αυτή θα πραγματοποιείται με τους ίδιους 

όρους και τιμές, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων υπέρ τρίτων και λοιπών 

επιβαρύνσεων, και με την επιφύλαξη εφαρμογής των εν ισχύ εκάστοτε κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και 

των προβλέψεων της παρούσας. Οι έξι (6) επιπλέον μήνες των υπηρεσιών καθαρισμού θα είναι 

προϋπολογισμού επίσης 1.413.243,94€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 

αναθέτοντα φορέα μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στον αναθέτοντα φορέα:  
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4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος B’ και του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

Κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή άλλου φορέα, που επιβάλλεται με τις ισχύουσες κατά περίπτωση 

διατάξεις και δεν βαρύνει σύμφωνα με τον Νόμο την Ο.ΣΥ. Α.Ε., βαρύνει τον ανάδοχο της σύμβασης. 

4.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει: 

α)  Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β)  Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

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

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

εργαζομένων. 

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

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

Επιπροσθέτως, θα υποβάλλεται αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται 

οι εργαζόμενοι καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και 

απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. 

Σε περίπτωση όπου η Ανάδοχος εταιρεία αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε 

υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Η Ανάδοχος 

εταιρεία και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την 

καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς 

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στον αναθέτοντα φορέα ή σε τρίτους από την μη τήρηση 

της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 

Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ……………. € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α για 

συνολική διάρκεια έξι (6) μηνών. 
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5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και 

συγκεκριμένα 45 ημέρες ύστερα από το τέλος του μήνα έκδοσης σχετικού τιμολογίου του αναδόχου, καθώς 

και μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.  

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Αναλυτικά: 

 Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (Παρεκτός αν είναι εφικτή η λήψη αυτών μέσω του 

Συστήματος Διαλειτουργικότητας από την ΟΣΥ).  

 Κατάσταση προσωπικού που απασχολήθηκε το συγκεκριμένο μήνα.  

 Ποινικά μητρώα του προσωπικού που απασχολήθηκε τον συγκεκριμένο μήνα (Τους επόμενους μήνες 

μετά τον πρώτο αυτά προσκομίζονται μόνο για τους καινούργιους υπάλληλους που απασχολούνται στο 

έργο και όχι για τους παλιούς).  

 Πίνακα προσωπικού υποβεβλημένο στην Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση αλλαγής προσωπικού, 

τροποποιητικό/ συμπληρωματικό πίνακας προσωπικού υποβεβλημένο στην Επιθεώρηση Εργασίας.  

 Κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και αποδεικτικά τραπέζης για την πληρωμή 

του.  

 Α.Π.Δ. ΙΚΑ και αποδεικτικό τραπέζης για την πληρωμή της ΑΠΔ.  

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται 

με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται 

στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 6 

Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Άρθρο 7 

Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών 

 

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που 

καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης. Ειδικότερα: 
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7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στον 

αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών από 

τον ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2  της Διακήρυξης.   

7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  

διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.   

7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης.  

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αναθέτοντα φορέα, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο της παρούσας σύμβασης, το Παράρτημα Α, το άρθρο 6.3. της 

Διακήρυξης και το άρθρο 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

7.5. Στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το 

ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 

αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

7.6. Αν κατά την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών η επιτροπή διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) καθώς και του άρθρου 4 της παρούσας σύμβασης, τα δικαιώματα του 

Αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αναθέτοντα 

φορέα οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 

 

Άρθρο 8 

Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση 

 

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση αναθέτοντα φορέα μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με το 

άρθρο 6.4 της Διακήρυξης. 
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8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

8.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης. 

Άρθρο 9 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας 

και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. του ν. 3863/2010 όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την 

παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν 

εγγράφως τον αναθέτοντα φορέα. Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως τον αναθέτοντα φορέα για τις πράξεις 

επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου 

στον εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης 

οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από τον αναθέτοντα φορέα και στην κήρυξη του 

εργολάβου έκπτωτου. 

9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 

η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον αναθέτοντα φορέα τα παραδοτέα 

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 

αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016  και 

το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης. 

9.3 Αν οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης.  

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτοντα φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Άρθρο 10 

Υπεργολαβία 

10.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι του αναθέτοντα φορέα λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων 
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της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 

από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  

10.2. Ο Ανάδοχος με το από ............... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα 

με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε τον αναθέτοντα φορέα για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία 

επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή 

των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν 

λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον αναθέτοντα φορέα και  οφείλει να 

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον αναθέτοντα φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης, απαιτείται η απόδειξη της διατήρησης της επάρκειας και η σύμφωνη γνώμη της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για 

την αντικατάσταση, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και το Ν. 4412/2016. 

Πέραν της ενημέρωσης του αναθέτοντα φορέα για την ανάθεση μέρους αυτής σε υπεργολάβο, ο ανάδοχος 

και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή 

των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 

10.3. Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 

2.2.9.2  της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, ο αναθέτων 

φορέας, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, 

δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του 

ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 

Άρθρο 11 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

11.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 216 του ν. 4412/2016. 

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 337 του ν.4412/2016. 
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Άρθρο 12 

Ανωτέρα Βία 

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς τον αναθέτοντα 

φορέα τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Αναθέτων Φορέας αποφασίζει 

μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον αναθέτοντα φορέα της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον 

απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης των υπηρεσιών. 

Άρθρο 13 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 

υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 

νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

Άρθρο 14 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εάν η επιτροπή 

ή η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης της εκτέλεσης της παρούσας διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).  

Άρθρο 15 

Γενικοί όροι  

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα 

ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 

αναθέτοντα φορέα.  

Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη 

σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς 

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στον αναθέτοντα φορέα ή σε τρίτους από την μη τήρηση 

της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 
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Άρθρο 16 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα: 

α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και  

β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων του αναθέτοντα φορέα που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. 

(Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –

αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και 

έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το 

κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 

Διακήρυξης.  

Άρθρο 17 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection 

Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019.  

Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από τον αναθέτοντα φορέα των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 

συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα 

παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει 

στον αναθέτοντα φορέα να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς 

και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή 

πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Ο αναθέτων φορέας αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν 

γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 

χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 

υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι 

διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 
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Ο αναθέτων φορέας θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  

αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως:  

(α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης,  

(β) στοιχείων επικοινωνίας,  

(γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων,  

(δ) γενικών πληροφοριών,  

(ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών,  

(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 

εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 

εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 

νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας 

αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που ο αναθέτων φορέας τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος 

έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης 

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον 

οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον αναθέτοντα φορέα σε άλλο δημόσιο φορέα 

επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 

συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.  

Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 

καταγεγραμμένων εντολών του αναθέτοντα φορέα,  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 

υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  
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δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 

επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του 

υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 

δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 

πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτων φορέας), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας 

και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την 

αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους 

ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από 

άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 

ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

Άρθρο 18 

Λοιποί όροι 

 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 

ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 2023-009167
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 094382949
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.osy.gr
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Οδός και αριθμός: Παρνασσού 6,
Ταχ. κωδ.: 18233
Αρμόδιος επικοινωνίας: Δημήτρης Σταυρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 4270722
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: dieuthpromitheion@osy.gr
Χώρα: GR
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Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός 
για την εξάμηνη ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των 
οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών 
βοηθητικών οχημάτων) & όλων των εγκαταστάσεων 
(κτιρίων, γραφείων, λοιπών εγκαταστάσεων) της Ο.ΣΥ. Α.
Ε.
Σύντομη περιγραφή:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΛΕΪ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 
& ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΤΙΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 
ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. ΤΜΗΜΑ Α : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
[ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, Κ.Ε.Κ., ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗ, Π.Ε.Β., ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΗΣ, ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ (Α/Σ Π. ΡΑΛΛΗ), ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
(ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ) ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε.] ΤΜΗΜΑ Β: ΟΧΗΜΑΤΑ 
(ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΡΟΛΕΫ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ) Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ, ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ, ΤΗΝ ΙΣΧΥ 
ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΕΞΙ (6) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΕΣ. Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΕΝ ΙΣΧΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, ΜΕ 
ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΕΩΣ 15% ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΩΣ 50% ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΘΑ 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝ ΠΟΣΟ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ. ΡΗΤΩΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ 
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ, ΑΥΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, 
ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ, ΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ/ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ, 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 38/2022

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

Επωνυμία:
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Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
0

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

23PROC011994889 2023-01-17



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
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Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
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Διευκρινίστε:
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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

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

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

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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