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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2018     

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 

διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, προϋπολογισµού 116.775,00 € πλέον Φ.Π.Α, ήτοι σύνολο 
144.801,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

 

O   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 

 (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η δηµόσια σύµβαση παροχής γενικών υπηρεσιών  για 
την ανάθεση  «Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων», σε συνεργείο Καθαρισµού Κτιρίων, για τον 
καθαρισµό των κτιρίων του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου. προϋπολογισµού 116.775,00 ευρώ, 
πλέον Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο: 144.801,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), µε κριτήριο ανάθεσης 
της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) το 
πλήρες σώµα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας. 

Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι είκοσι δύο (22) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 
120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. του ∆ήµου 
Βόλου www.doepap.gr. 

Ως ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ορίζεται η 
9/7/2018.  

Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 19/7/2018.  
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., ορίζεται η 1/8/2018 και ώρα 15:00µ.µ.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

 

Βόλος  2/7/2018 
Αριθ.Πρωτ. 8966/ΠΡ1488 
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ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 8/8/2018 από την Επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το 
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται µόνο από 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήµατα / ερωτήµατα 
υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται 
παραπάνω και θα απευθύνονται προς το ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  δεν 
θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραµµένο. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση παροχής γενικών υπηρεσιών θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παροχή υπηρεσιών.  

Οι ποσότητες και η αξία των ζητούµενων υπηρεσιών περιγράφονται στο Παράρτηµα Α – 
Τεχνικές Προδιαγραφές / Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 

 
Αναθέτουσα αρχή:  ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου  
∆ιεύθυνση:              Αναπαύσεως – Καραµπατζάκη, Κτίριο «Μεταξουργείο», Ν.Ιωνία  Τ.Κ. 38446 
Βόλος. 
Τηλέφωνο:             24210 91194 & 24210 91196 
Fax:                        24210 91196 
 
 
Άρθρο 1 

Ορισµοί 
 

•  «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» νοείται το 
Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
τον προγραµµατισµό και τη σύναψη ∆ηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων, µε τη χρήση και 
εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

• «Χρήστες Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς και οι 
οικονοµικοί φoρείς που χρησιµοποιούν το Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

• «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.)» νοείται το 
πληροφοριακό σύστηµα, που αποτελεί µέρος του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, 
επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις. 

• «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ή «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη 
∆ιοικητική Αρχή που έχει συσταθεί µε το Ν. 4013/2011. 

• «Αναθέτουσα Αρχή»: Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου 
δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από 
αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. Στον παρόντα διαγωνισµό, Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. του ∆ήµου Βόλου, ο οποίος προκηρύσσει την ανοικτή 
διαδικασία παροχής υπηρεσιών και ο οποίος θα υπογράψει µε τον ανάδοχο την σύµβαση για 
την υλοποίηση της πράξης. 

• «Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο»: Το ∆.Σ. του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Το όργανο λήψης των αποφάσεων είναι το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής που αποφαίνεται αιτιολογηµένα (αποφασίζον όργανο) για τυχόν υποβληθείσες 
ενστάσεις ή και προδικαστικές προσφυγές, που µπορεί να ασκηθούν από κάθε οικονοµικό 
φορέα ή προσφέροντα για παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής ή επιβολή 
κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού. Επιπλέον, το όργανο λήψης των 
αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισµού, αλλά και κάθε εισήγηση 
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των γνωµοδοτικών οργάνων (Επιτροπών) και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι πράξεις 
του οργάνου λήψης των αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις που έχουν εκτελεστικό 
χαρακτήρα και γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόµενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού 
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Συστήµατος και µέχρι την απόφαση κατακύρωσης 
για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 
Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, το αρµόδιο όργανο λήψης των αποφάσεων είναι το ∆.Σ. 
του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου. 

• «Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση (Ε.∆.∆.)»: Το αρµόδιο συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ., για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο 
συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 
και στο άρθρο πρώτο του Π.∆. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) µέλη και τα πρακτικά που 
συντάσσει, ως έγγραφα οργάνου µε γνωµοδοτικές αρµοδιότητες στερούνται εκτελεστού 
χαρακτήρα. 

• «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.)»: Το αρµόδιο συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο 
του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ., που γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν ενστάσεων και 
προσφυγών µέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.∆. 28/2015. 
Αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) µέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα 
οργάνου µε γνωµοδοτικές αρµοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

• «Οικονοµικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση 
αυτών των προσώπων ή και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων 
επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά παροχή υπηρεσιών.  

• «Προσφέρων» νοείται ο οικονοµικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. 
• «Πάροχος υπηρεσιών σύναψης συµβάσεων» νοείται ο δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που 

προσφέρει στην αγορά επικουρικές δραστηριότητες αγορών. 
• «∆ιακήρυξη»: Η απόφαση διακήρυξης µε τα παραρτήµατά της, που έχει εγκριθεί µε 

απόφαση ∆.Σ. του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους 
οικονοµικούς φορείς, αναρτάται σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η διακήρυξη 
περιγράφει το αντικείµενο της σύµβασης, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες 
διενεργείται ο διαγωνισµός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από το 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 

• «Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: Η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών, από τα αρµόδια, πιστοποιηµένα στο Σύστηµα, όργανα του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 

• «Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά»: Το σύνολο των αρχείων, εγγράφων και στοιχείων που 
έχουν κατατεθεί από ένα οικονοµικό φορέα σύµφωνα µε την διακήρυξη, για την συµµετοχή 
του στη διαδικασία του διαγωνισµού. 

• «Κατακύρωση ή Απόφαση Κατακύρωσης»: Η απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆., µε την 
οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας και η οποία κοινοποιείται µέσω του Συστήµατος σε αυτόν. 

• «Σύµβαση»: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  και του Αναδόχου 
για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών, η οποία υπογράφεται µετά την κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης.  

• «Έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύµβασης ή έγγραφο της σύµβασης» νοείται κάθε 
έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέµπει η αναθέτουσα αρχή µε σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών, των προτεινόµενων 
όρων της σύµβασης, των υποδειγµάτων για την προσκόµιση των εγγράφων από τους 
προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν 
πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαµβάνονται και οι συµπληρωµατικές 
πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή. 
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• «Προϋπολογισµός προµήθειας»: Η εκτιµώµενη από το ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. συνολική 
δαπάνη για την υλοποίηση των προκηρυσσοµένων υπηρεσιών. 

• «Συµβατικό Ποσό ή Συµβατικό Τίµηµα ή Αξία της Σύµβασης ή Συµβατική Αξία»: Η 
συνολική δαπάνη για την υλοποίηση των προκηρυσσοµένων υπηρεσιών, όπως αυτή 
καθορίζεται από την οικονοµική προσφορά του αναδόχου (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.), στην οποία θα κατακυρωθεί η σύµβαση και η οποία θα αναγραφεί στο συµφωνητικό. 

• «Συµβατικά τεύχη ή έγγραφα σύµβασης»: Τα συνηµµένα τεύχη στη Σύµβαση 
(συµφωνητικό) µεταξύ του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν την παρούσα διακήρυξη, 
την προσφορά του αναδόχου και τη σύµβαση. 

• «Υπεύθυνη ∆ήλωση» νοείται, για τους ηµεδαπούς, δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, όπως κάθε φορά ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, 
κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του, 
το οποίο θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και άρθρου 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (Ν. 
4194/2013). 
Οι απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις που συντάσσονται ή 
εκδίδονται από τον προσφέροντα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf, 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή του έχοντος προς τούτο υποχρέωση και δεν απαιτείται να φέρουν 
σχετική θεώρηση υπογραφής στην έντυπη µορφή τους (εφεξής Υπεύθυνη ∆ήλωση ή δήλωση 
ή βεβαίωση Α). 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις ή βεβαιώσεις που δεν έχουν συνταχθεί ή εκδοθεί 
από τον ίδιο τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του, 
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και επί πλέον 
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στην Αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή (εφεξής Υπεύθυνη ∆ήλωση ή δήλωση ή βεβαίωση Β). Στην περίπτωση 
αυτή η υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη µορφή θα φέρει την υπογραφή του προσφέροντος. 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο, 
ενώ σε περίπτωση νοµικού προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από 
όποιον ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο 
εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου 
εξουσιοδοτικού εγγράφου). 
Οι ζητούµενες από την διακήρυξη Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες, 
συνοδευόµενες από το γράµµα Α ή Β κατά περίπτωση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, 
όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσµευση», «δήλωση», «βεβαίωση» 
κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείµενο της προσφοράς υποψηφίου. 

• «Λοιπά στοιχεία»: Τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία (όπως τεχνικές περιγραφές, λογιστικά 
έγγραφα, αντίγραφα καταστατικού, κλπ) που εκδίδονται ή συντάσσονται από τον ίδιο τον 
προσφέροντα, υποβάλλονται σε µορφή αρχείου .pdf, φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του και 
δεν απαιτείται να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 

• «Έγγραφα ή στοιχεία τρίτων» (π.χ. ποινικά µητρώα, βεβαιώσεις ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, βεβαιώσεις επιµελητηρίων, κλπ) υποβάλλονται σε µορφή αρχείου .pdf, και 
εφόσον δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του (τρίτου) εκδότη, προσκοµίζονται σε έντυπη 
µορφή στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Όπου ζητούνται τεύχη Φ.Ε.Κ., αυτά υποβάλλονται 
µόνο στην ηλεκτρονική τους µορφή. 

• «Υποβολή» νοείται η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών / εγγράφων 
και λοιπών στοιχείων σε µορφή αρχείου τύπου .pdf. 

• «Προσκόµιση» νοείται η κατάθεση, σε έντυπη µορφή, όσων δικαιολογητικών / εγγράφων και 
λοιπών στοιχείων ζητείται στην παρούσα διακήρυξη, στο πρωτόκολλο του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ., µε διαβιβαστικό, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα κάθε είδους δικαιολογητικά και στοιχεία (συµµετοχής, 
κατακύρωσης, στοιχεία τεχνικής προσφοράς, κλπ) προσκοµίζονται από τον προσφέροντα 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή, 
εφόσον είτε δεν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα και κατά συνέπεια 
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δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες αρχές και 
τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 
του Ν. 4250/2014, ώστε να µην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. 

• «Έγγραφα»: Επισηµαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
εγγράφων (π.χ. δικαιολογητικών συµµετοχής ή και κατακύρωσης, εγγράφων τεχνικής ή 
οικονοµικής προσφοράς, κλπ.) στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. στον παρόντα διαγωνισµό, 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, µε τις οποίες τροποποιήθηκαν 
οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999.  
Ειδικότερα: 
 

1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων.  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 
και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κοκ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως 
επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα ∆ικηγόρων 
(Ν. 4194/2013). ∆εν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συµφωνίες. 
 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 

 
 
Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης γενικών 
υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις: 

 
• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
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τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
• Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
• Του Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει. 

• Της αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις για το 
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• του άρθρου 68 “Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) 
“Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις 

• Το υπ. αρ. 18REQ003334606 µε µοναδικό αριθµό Α∆ΑΜ πρωτογενές αίτηµα που 
καταχωρήθηκε στο KHM∆ΗΣ σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016 

• Της 221/2018 απόφαση του ∆Σ έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού 
• Την υπ’ αριθµ 223/2018 απόφαση του ∆Σ για τους Όρους του διαγωνισµού 

 
 
Άρθρο 3 

 
Τεύχη διαγωνισµού - Συµβατικά στοιχεία 

 
1. Τα τεύχη του διαγωνισµού ή έγγραφα της σύµβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα 

ακόλουθα:  
 
• Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
• Η Συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης 
• Το Τιµολόγιο Μελέτης - Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
• Ο Προϋπολογισµός της µελέτης 
• Η Τεχνική Περιγραφή  
• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

 
2. Τα στοιχεία της σύµβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, µε σειρά ισχύος είναι: 
 

• Η Σύµβαση 
• Η διακήρυξη 
• Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου 
• Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 
• Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Τιµολόγιο Μελέτης - Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
• Προϋπολογισµός της µελέτης 
• Τεχνική περιγραφή 

 
 
 
 
Άρθρο 4 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
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 Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.doepap.gr  
του συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Ως ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ορίζεται η 9/7/2018. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη 
∆ιαδικτυακή πύλη www.doepap.gr του συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., ορίζεται η 1/8/2018 και ώρα 15:00 
µ.µ.  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 
9/7/2018 

 

 
19/7/2018 

& ώρα 08:00́  π.µ. 

 
1/8/2018 

& ώρα 15:00́  µ.µ. 
 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  
 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και στο άρθρο 6 της αριθµ. Π1/2390/16-10-
2013 (ΦΕΚ 2677 Β΄) Υπουργικής Απόφασης. 
 Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται όπως περιγράφεται στα άρθρα 17 και 18 της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
 

Άρθρο 5 
 
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί 

όρων διακήρυξης 
 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από 
τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 
του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 - 
ΦΕΚ 1317Β/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόµη, 
σε ηλεκτρονική µορφή, από την ιστοσελίδα του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ., στον δικτυακό τόπο: 
www.doepap.gr . 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην 
ταχυδροµική διεύθυνση: Αναπαύσεως-Καραµπατζάκη, Κτίριο «Μεταξουργείο», Ν. Ιωνία Τ.Κ. 38446 
Βόλος, τηλέφωνο: 24210 91194, Fax: 24210 91196, e-mail: promithies.doepap@gmail.com,  τις 
εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης. 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί των 
εγγράφων του διαγωνισµού, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και µόνο από 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), ύστερα από αίτησή τους. Τα 
αιτήµατα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο 
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.  

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 
µε άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. Τα αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το 
περιεχόµενο της διακήρυξης µπορούν να υποβάλλονται µέχρι και την 10η εργάσιµη ηµέρα πριν από 
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την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή µέχρι την 18/7/2018 και ώρα 
15:00µ.µ. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 
ηµεροµηνίας, ως εκπρόθεσµα δεν εξετάζονται. 

Ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. επεξεργάζεται τα ερωτήµατα που θα ζητηθούν εντός του 
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος και αναρτά το σχετικό έγγραφο µε τις παρεχόµενες διευκρινίσεις, 
συγκεντρωτικά, το αργότερο µέχρι τέσσερις (4) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή µέχρι την 27/7/2018 και ώρα 15:00µ.µ. στο δικτυακό 
τόπο του ∆ιαγωνισµού, µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Το 
έγγραφο αυτό είναι σε µορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές 
διευκρινίσεις του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα 
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε 
ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆.Η.Π.Ε.Θ.Ε. 

Οι διαγωνιζόµενοι δεν µπορούν να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ 
µέρους των υπαλλήλων του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ. 

Ο ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, 
προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
 
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν λαµβάνονται υπόψη για την 

προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν χορηγείται παράταση της προθεσµίας παραλαβής των 
προσφορών. 
 
 
Άρθρο 6 

∆ικαίωµα συµµετοχής 
 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε 

θέµατα διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων. 
2. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (υποψήφιοι 

πάροχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από το σύνδεσµο 
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
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• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και 
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

• Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, 
ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 
 
Άρθρο 7 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
 

1. Τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά 
για τη συµµετοχή στην ανοικτή διαδικασία, οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα.  

2. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984.  

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια µε πλήρη τεχνικά στοιχεία 
των προσφερόµενων), µπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να 
συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσηµες µεταφράσεις 
χαρακτηρίζονται οι µεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και 
αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα. 
 
 
Άρθρο 8 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

 Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά      τα 
δικαιολογητικά του άρθρου αυτού σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α΄/29-5-
2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά την εφαρµογή του Ν. 4412/2116 και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ: 
 
1) α) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και όλες τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και ΕΠΕ), 
καταστατικό της εταιρείας και των εγγράφων ισχύουσας εκπροσώπησης (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή στοιχεία 
και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
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υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των νοµικών προσώπων.  
β) Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας : 
β1) Ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη 
σύσταση της Κοινοπραξίας και εφόσον αυτή αναδειχθεί ανάδοχος ότι τα µέλη της αποδέχονται την 
από κοινού εκτέλεση της σύµβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο. 
β2) Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διορισµού κοινού εκπροσώπου των κοινοπρακτούντων που 
πρέπει να είναι ένας εξ αυτών. 
β3) Τα κοινοπρακτούντα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους, (Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του για κοινοπρακτούντα νοµικά πρόσωπα µε 
µορφή Α.Ε. και ΕΠΕ, καταστατικό και έγγραφες τροποποιήσεις για κοινοπρακτούντα νοµικά 
πρόσωπα µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε., ταυτότητα για κοινοπρακτούντα φυσικά πρόσωπα, στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των κοινοπρακτούντων νοµικών προσώπων). 
 
2) Εγγυητική συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της παρούσας. 
 
3) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 158/2016 
απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698  16-11-2016), το 
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτηµα Β΄). Οδηγίες για τη συµπλήρωσή του 
µπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία 15 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε αριθ. πρωτ. 5797/25-11-2016 
(Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  
 
Συγκεκριµένα το Μέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Τα Μέρη ΙΙ και ΙΙΙ  συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα, κατά περίπτωση.  
Στο Μέρος ΙV ο οικονοµικός φορέας συµπληρώνει µόνο τον πίνακα Α.1: Καταλληλότητα. Στο παρόν 
Μέρος του ΤΕΥ∆ πρέπει να αναγραφεί η επωνυµία του Επιµελητηρίου και το ειδικό επάγγελµά τους 
που αναφέρεται σε αυτό. Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να είναι εγγεγραµµένος σε ένα από τα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του             ν. 4412/2016 ή να ικανοποιεί 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό.  
Το Μέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
κατά νόµο υπόχρεου ή υπόχρεων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 

Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται ψηφιακά από τον νόµιµο εκπρόσωπο ώστε να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου .pdf, µέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr. Ως 
εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Η παροχή της ως άνω δυνατότητας, σε καµία 
περίπτωση, δεν σηµαίνει ότι οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν οικονοµικούς φορείς στις περιπτώσεις 
που το ΤΕΥ∆ / ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά από όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΤΕΥ∆. Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να 
συµπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆. 
   
Β.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
 Προκειµένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νοµικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 
ως άνω για τους Έλληνες πολίτες και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δικαιολογητικά, που όµως 
εκδίδονται από την χώρα εγκατάστασής τους. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά 
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πιστοποιητικά. Στην περίπτωση αυτή τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική. 
 
Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 
 Υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα µε τη 
χώρα εγκατάστασής τους. 
 
∆.   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 Για κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό 
/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο) πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω για τους Έλληνες πολίτες κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά.  

 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf  και ΜΟΝΟ το ΤΕΥ∆ φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόµιµου 
εκπρόσωπου του οικονοµικού φορέα.  

Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής ή η 
προσκόµιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου, 
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από τον διαγωνισµό. 

 
 
Άρθρο 9 

Εγγυήσεις 
 

1. Εγγύηση συµµετοχής 
α) Κατά τα αναφερόµενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες 

οφείλουν µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συµµετοχής στον ανοικτό 
διαγωνισµό, της οποίας το ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%) της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., µε ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 
ποσού δυο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών  (2.335,50) ευρώ. 

β) Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά την 
άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης: 
β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης και 
β2) ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς 
που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) µήνα, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επτά (7) µήνες. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 

δ) Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν 
προσκοµίσει έγκαιρα τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύµβασης. 

ε) 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. 

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη. 

ζ) Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Επιτροπή διαγωνισµού σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθέντων 

υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, 
κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

δ) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία 
κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

ε) Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον 
τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής, µε τις εξής διαφοροποιήσεις: 
1. ∆εν απαιτείται αναφορά στον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες. 
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες. 

 
στ) Ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
 
Άρθρο 10 
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Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 
 

1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο 
Σύστηµα, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 της 
αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 υπουργικής απόφασης. 

2. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
και 
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 
3. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, επί 

ποινή αποκλεισµού, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά συµµετοχής). 
β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων εργασιών.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 
ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 

4. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 
οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 

5. Η τεχνική 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. 
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. Κάθε υποψήφιος πάροχος οφείλει να υποβάλλει µε τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το 
σύνολο των πιστοποιητικών, των υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών διασφαλίσεων που 
περιλαµβάνονται στα τεύχη της σχετικής µελέτης του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ., 
συµπεριλαµβανοµένου και του παραρτήµατος αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης. 

6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου τύπου .pdf. Σε περίπτωση µη ηλεκτρονικής υποβολής, δεν λαµβάνεται υπόψη η προσφορά 
και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ., πλην των Φ.Ε.Κ., µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά, αλλά απαιτούνται να προσκοµισθούν στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. εντός 
της ανωτέρω προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται, η εγγυητική συµµετοχής, πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κτλ. 
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Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν 
απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

7. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν 
ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή 
ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

8. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς, µε ποινή αποκλεισµού σε 
αντίθετη περίπτωση και πρέπει να περιέχει συµπληρωµένο τον Πίνακα Οικονοµικής προσφοράς 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ∆’ «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» .Γίνονται δεκτές 
προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσοµένων υπηρεσιών. Όλες οι τιµές στην προσφορά, καθώς 
και ο συνολικός προϋπολογισµός προσφοράς, συµπληρώνονται αριθµητικώς ή ολογράφως, όπως 
επισηµαίνεται στο παράρτηµα ∆’ «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» επί ποινή 
απαραδέκτου. Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ, θα αναγράφεται αριθµητικώς όπου 
ζητείται και  θα αφορά το σύνολο των ωρών για όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ∆ΟΕΠΑΠ-
∆ΗΠΕΘΕ, η οποία δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη του κόστους µισθοδοσίας  όπως ορίζονται 
τεχνικές προδιαγραφές, για διάστηµα 12 µηνών ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού 
(σύµφωνα µε την µελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της παρούσας διακήρυξης).  

10. Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 η  εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το 
∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες 
διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισµό για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών καθαρισµού, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού να 
αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 

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

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

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

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

Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να 
εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία.  Στην προσφορά τους 
πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των 
αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων 
(Παράρτηµα ∆’ )  

11. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η 
συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
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12. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη 
περίπτωση, στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται 
συµπληρώνοντας τον αντίστοιχο Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς. 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 του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονοµική 
προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

13. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

14. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 
της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν 
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η 
εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς 
στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

15. Σχετικά µε την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων από 
την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη 
τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή µη, 
εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα 
τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από το ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. δειγµατοληπτικός 
έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας 
τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν 
αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε 
παρόµοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται 
αµέσως. 

16. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την 
κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
σύστηµα. 

17. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 6 της αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 υπουργικής απόφασης. 

18. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

19. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, τα 
οποία υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. µετά την καθοριζόµενη 
προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

20. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις 
δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού και µε τον τρόπο 
που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών , η Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες 
να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συµµετοχής, 
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τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες 
συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής 
σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, 
µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων 
της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές 
πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, 
αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών 
που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 
αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς. 

21. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, ενδεχόµενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα 
και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σηµαίνει µε χρήση του σχετικού πεδίου 
του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 
διαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της 
εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της 
προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες 
και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. 
 

 
Άρθρο 11 

∆ιευκρινίσεις επί της προσκόµισης δικαιολογητικών του ∆ιαγωνισµού 
 

1. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

2. Τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου µε την ένδειξη 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που απαιτείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα να 
προσκοµισθούν στο ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ, εντός τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης, θα προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου, µε διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και 
στοιχεία. 

3. Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται 
ανωτέρω, θα υποβληθούν στο ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ µέσα σε καλά σφραγισµένο ενιαίο κυρίως 
φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
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γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός 

τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) 
 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 
µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 
 
Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
� Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
� ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ………/…………. (αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η απόφαση 

έγκρισης των Τευχών ∆ηµοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισµα αναφοράς της διακήρυξης) 
� Για την επιλογή αναδόχου «Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων», σε συνεργείο Καθαρισµού 

Κτιρίων 
� Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού:  
� Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυµία, 
• διεύθυνση, 
• αριθµός τηλεφώνου, 
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 

 
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΤΟΥΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
 
 
Άρθρο 12 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους 
για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί µέσω του Συστήµατος, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από το ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το 
παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ο 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. απευθύνει ερώτηµα προς τους προσφέροντες µέσω του Συστήµατος, πριν 
τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη 
παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής τους, αν αυτές δεν 
ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες εγγυητικές επιστολές πρέπει να προσκοµισθούν σε έντυπη 
µορφή στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή τους. Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν 
και τους δεσµεύουν για το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, 
εκτός αν ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο 
µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει, όµως, µόνο εφόσον αυτός 
το αποδεχτεί. 

4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την 
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κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο 
προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση, 
• κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 
 
 
Άρθρο 13 

Εναλλακτικές προσφορές 
 

 ∆εν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 
αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς παροχή υπηρεσιών. 
 
 
Άρθρο 14 

Εχεµύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 
 

1. Ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονοµικών φορέων, τις 
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή 
εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. 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. 

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

4. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων 
ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.∆. 28/2015. Ειδικότερα, 
κατά τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού, κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή 
αίτησή του, να λαµβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα 
συντάσσονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, 
εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις. 

5. Όποιος έχει ειδικό έννοµο συµφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να 
λαµβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δηµόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά µε 
υπόθεσή του, η οποία εκκρεµεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωµα δεν υφίσταται 
στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται 
απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  

Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  
α) µε µελέτη του εγγράφου στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ή  
β) µε χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του µπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η 

σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 
Η άσκηση του δικαιώµατος γίνεται µε την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωµάτων 

πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 
6. Εντός είκοσι (20) ηµερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα 

ζητούµενα έγγραφα ή αιτιολογηµένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 
 
 
Άρθρο 15 

Έννοµη προστασία – Προδικαστική Προσφυγή 
 

 Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη 
σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 



Σ ε λ ί δ α  | 19 

∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου  

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) προδικαστική προσφυγή, µε βάση την διαδικασία που 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία (Π∆ 39/2017, ΦΕΚ 64/Α).  
 Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε 
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ. Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται 
η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού. 
 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης µε ηλεκτρονικά µέσα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 
κατά της διακήρυξης, η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες 
από τη δηµοσίευση της στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθηµάτων του Τίτλου 3 του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστέων πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών (άρθρο 360, παρ. 2 του Ν. 4412/2016).  ∆εν επιτρέπεται η 
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 
αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων εκτός της προδικαστικής 
προσφυγής. 
 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον 
προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου στη παρούσα διακήρυξη ορίζεται 
στα εξακόσια ευρώ (600,00€). 
 Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω 
κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής e-παράβολου στη διαδικτυακή 
πύλη της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του 
κρατικού προϋπολογισµού.  
 Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων 
υποχρεούται να επισυνάψει έντυπο προσφυγής, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα I, του Π∆ 
39/2017, ΦΕΚ 64/Α, εκτυπωµένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωµής του ποσού σε Τράπεζα, 
επικυρωµένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του 
Υπουργείου Οικονοµικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη 
“πληρωµένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσµευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την 
Υπηρεσία που το αποδέχεται. 
 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 
προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα µε την απόφαση του οικείου σχηµατισµού 
της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και 
στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής (άρθρο 363 
παρ. 5 Ν. 4412/2016). 
 Κατά τα λοιπά, η άσκηση προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας µε την επιφύλαξη του άρθρου 15 του (Π∆ 39/2017, ΦΕΚ 64/Α).  
 ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
µετά την 31η Μαΐου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 
4412/2016. 
 
 
Άρθρο 16 

Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά 
από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
 
Άρθρο 17 
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Προσφερόµενη τιµή 
 

1. Η οικονοµική προσφορά, δηλαδή η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται 
η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικά, καθώς και αριθµητικά και ολογράφως για το σύνολο των 
υπηρεσιών. 

2. Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά ώρα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

4. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµή 
κάτω του κόστους του έργου. 

5. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει:  
    α.  Τον αριθµό και ηµέρες των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο     
εβδοµαδιαίως. 
    β. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό   
χώρων. 
    γ. Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι  
    δ. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόµιµες   
αποδοχές των εργαζοµένων 
    ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 
    στ. Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των    
αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων κρατήσεων. 
6. Το εργατικό κόστος θα πρέπει να υπολογιστεί υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης για 

εργαζόµενους άνω των 25 ετών. 
7.Το εργολαβικό όφελος και οι δαπάνες των υλικών καθώς και το διοικητικό κόστος, πρέπει 

να αντιστοιχεί- επί ποινή αποκλεισµού – σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του ετήσιου 
προσφερόµενου συνολικού κόστους. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που 
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
 
Άρθρο 18 
 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την 
απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 
διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - 
Ε.∆.∆.), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σε ηµεροµηνία και 
ώρα που καθορίζεται από το ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 

3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 
(υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, 
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
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Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
 
Άρθρο 19 

Αξιολόγηση προσφορών-∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων (άρθρο 100 του 
Ν. 4412/2016), όπως ειδικότερα αναλύεται παρακάτω. 

2. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ., εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών και οι 
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την 
αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση, που παράγεται 
αυτόµατα από το σύστηµα. 

3. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους σφραγισµένους φακέλους µε τα 
τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν 
κατατεθεί στο δήµο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» δεν 
αποσφραγίζονται. 

4. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν 
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο 
υπογράφεται από τα µέλη της. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν 
από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους, καθώς και των τεχνικών 
προσφορών για τη συµφωνία αυτών µε τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

5. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του 
συστήµατος από το ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ., µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα ηλεκτρονικά, µέσω 
της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς, 
για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες - οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού σε 
αντίθετη περίπτωση, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως 
(αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις - συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 

6. Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή ελέγχει τους 
φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών που δεν αποκλείονται µε βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής. Σε επόµενες συνεχόµενες κλειστές συνεδριάσεις της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί 
σε έλεγχο και αξιολόγηση του περιεχοµένου των τεχνικών προσφορών, προκειµένου να διαπιστώσει 
εάν ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό, τυχόν 
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους 
απόρριψης. 

7. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα συµφέροντά τους, 
τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει στο σχετικό πεδίο του συστήµατος µε την ένδειξη 
«Εµπιστευτικό». Σε αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 
και οι λοιποί συµµετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον στην 



Σ ε λ ί δ α  | 22 

∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου  

προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφεροµένου, όπως αναλύεται στο άρθρο 14 της παρούσας. 

8. Με το πρακτικό η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων 
παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά 
αποδεκτές ή µη» και το πρακτικό αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) 
στους συµµετέχοντες. Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις µόνο από συµµετέχοντα στο 
διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, µέχρι 
και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει 
την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στο ∆.Σ., η οποία τελικά αποφασίζει. 

9. Η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, γίνεται από 
την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά προς το ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
για λήψη της σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή µη της ένστασης. 

10. Αν δεν υποβληθεί καµία ένσταση για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά 
συµµετοχής-τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η 
ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και αποστέλλεται 
ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και 
ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στην καθορισθείσα 
ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 
ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει η αποσφράγιση των φυσικών φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών. 

11. Ακολούθως, η Επιτροπή αφού ελέγξει τη συµµόρφωση των οικονοµικών προσφορών µε τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης, αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές και όσες κριθούν παραδεκτές 
κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. ∆εδοµένου ότι για την τελική επιλογή του 
αναδόχου κριτήριο είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, 
εφόσον οι προσφερόµενες υπηρεσίες είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, η 
Επιτροπή κατατάσσει τους προσφέροντες κατά σειρά µειοδοσίας. Αν υποβληθεί ένσταση, 
ακολουθείται ανάλογα η προβλεπόµενη στην παρ. 9 του παρόντος άρθρου διαδικασία. 

12. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου 
φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους 
όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) 
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς 
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών 
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χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το 
οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, 
εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), 
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 
προσωπικό 

Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 
προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 
προσωπικό.  

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν 
αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. 
 Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και 
Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του. 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εµπρόθεσµα στην Επιτροπή αξιολόγησης. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται 
η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των Ν. 4412/2016 ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα 
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

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

Η υποβολή των επικαιροποιηµένων πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, προσκοµίζονται σε φυσική µορφή µε ποινή αποκλεισµού σε 
αντίθετη περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο 
πρωτόκολλο του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.. 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς το ∆.Σ. για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

13.Στη συνέχεια, το ∆.Σ. εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού. Η απόφαση 
αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση 
(µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 

14. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

15. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

16. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το ∆.Σ.  του ∆ήµου Βόλου και η 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας. 
Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των 
προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 
 
 
Άρθρο 20 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από 
τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 
του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (αριθµ. 
ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση) και της περίπτωσης (β) της παρ. 2του άρθρου 6 
του Ν. 4155/2013. 
 
 
Άρθρο 21 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς το  
∆.Σ. που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:  

 
α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή µεγαλύτερη κατά 15% που 

προσφέρει ο πάροχος.  
β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών.  

 
 
Άρθρο 22 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή 
της σύναψης της σύµβασης. Ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. κοινοποιεί αµέσως την απόφαση 
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
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2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα 
αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και 
όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες 
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή 
αυτά που µε υπεύθυνη δήλωση δεσµεύθηκε να προσκοµίσει εφόσον ανακηρυχθεί 
προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 
3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο 

∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον 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. 
 
Άρθρο 23 

Σύµβαση 
 

1. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ., 
καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
- Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
- Τις προς παροχή υπηρεσίες και τις ποσότητες αυτών. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την προσφορά του αναδόχου. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

2. Η σύµβαση υπογράφεται για λογαριασµό του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. από τον Πρόεδρο του 
Οργανισµού. Το αντικείµενο της σύµβασης θα παραµείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η 
σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα. 

 
 
 
Άρθρο 24 

Παρακολούθηση της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 
 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την 
καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία ή διαφορετικά από την υπηρεσία που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.. Η 
παραπάνω υπηρεσία εισηγείται προς το ∆.Σ. 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. 

2. Το ∆.Σ. µπορεί, µε απόφασή του, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως 
επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, µπορεί να ορίζονται 
και άλλοι υπάλληλοι του Οργανισµού, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι 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, ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και 
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 
 4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ., µπορεί η συνολική διάρκεια της σύµβασης να 
παρατείνεται 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 έγκαιρα 
αίτηµα παράτασης ή αν λήξει η τυχόν παραταθείσα διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Άρθρο 25 
 

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 
 
1. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 

σύµβασης ή και περισσότερο εφόσον γίνει χρήση της δυνατότητας αύξησης των ποσοτήτων της 
µελέτης κατά 15% ή και παραταθεί ως ανωτέρω. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 
τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 

4. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του 
Ν. 4412/2016. 

5. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, ως οργανωτική µονάδα του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και µπορεί να καλείται 
να παραστεί και ο ανάδοχος. 

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

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

8. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια. 

9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή 
και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, 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 και ο πάροχος των 
υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω 
εκπρόθεσµης παράδοσης. 

10. 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 διάρκειας, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 

Άρθρο 26 
Ποινικές ρήτρες 

 
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, µπορεί να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών - 
ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί 
της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

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

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

 
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συµψηφίζεται µε την αµοιβή του αναδόχου. 

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

3. Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23 και στο άρθρο 24 της παρούσης. 
 
 
Άρθρο 27 

Τρόπος Πληρωµής 
 

1. Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται τµηµατικά, για όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης (12 µήνες), ως εξής: 
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2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννοµα και σύµφωνα µε τη σύµβαση, τις υποχρεώσεις 
του, εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει και παραλάβει η 
αρµόδια επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο 
παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.. 

4. Μαζί µε το εκάστοτε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα καταθέτει στην 
Αναθέτουσα Αρχή και την Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.) ΙΚΑ. 

5. Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνεται µε τακτικά χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής. 
6. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη, κρατήσεις καθώς και 

κάθε άλλη οικονοµική επιβάρυνση που ισχύει κατά το χρόνο πληρωµής. 
 
 

Άρθρο 28 
Επίλυση διαφορών µετά την υπογραφή της σύµβασης 

 
1. Για κάθε πράξη του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ., για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι 

βλαπτική των συµφερόντων του, έχει δικαίωµα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Το ίδιο δικαίωµα έχει ο ανάδοχος, όταν ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός, δεν αποφαίνεται µε πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η 
ένσταση ασκείται και κατατίθεται στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόµενης πράξης.  

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Οργανισµού ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 

3. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ή του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  κατά του αναδόχου, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρµοδίας αρχής και για την 
οποία έγινε προσφυγή στα αρµόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστηµα της επιδικίας 
πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή.  

 
 

Άρθρο 29 
Λοιπές εγγυήσεις 

1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες 
θα είναι σύµφωνες µε τη µελέτη.  

2. Ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν 
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου.  

 
 

Άρθρο 30 
Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης – Κρατήσεις 

 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ σε µία (1) εβδοµαδιαία, δύο (2) 

τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες, δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», θα 
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος του ∆ήµου Βόλου.  
 Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κ.H.Μ.∆Η.Σ , στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση http://doepap.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Α.Η.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr 

Tον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α ́ βαθµού, εισφορές κλπ., καθώς και η δαπάνη δηµοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του 
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του 
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Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3463/2006. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                       
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ     
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ) »      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

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

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ∆ΟΕΠΑΠ – ∆ΗΠΕΘΕ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 53401 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ-ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ, 
Ν.ΙΩΝΙΑ, 38446   
  ΒΟΛΟΣ  
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ  
- Τηλέφωνο: 2421091194 
- Ηλ. ταχυδροµείο: mary.mastroyianni@gmail.com 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) www.doepap.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 
CPV: 90911200-8   
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 53401 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

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

[   ] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

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

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 
εργαζοµένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

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

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

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

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

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

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και 
V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους 
υπό µορφή υπεργολαβίας; 

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

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

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix· 
2. δωροδοκίαx,xi· 
3. απάτηxii· 
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiv· 
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv. 
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

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

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

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

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες 
µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

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

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxiii ; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

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

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

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

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

[…................................…] 

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

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-αναλογία 
µεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

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

[……][…] νόµισµα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
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[……][……][……] 
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 
ότι: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

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

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

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

ποσά ηµεροµη
νίες 

παραλήπτες 

    
 

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

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

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

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύµβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii  όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύµβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

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

[……] 

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

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

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

[……] 

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

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

 
[] Ναι [] Όχι 
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 
προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι 
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται

xlvii , 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

xlviii . 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στον ∆ΟΕΠΑΠ – ∆ΗΠΕΘΕ ∆ΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς του ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ για 
τις ανάγκες των ∆ιευθύνσεων του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, 
Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                       
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ     
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ) »      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 Ηλεκτρονικός δηµόσιος ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή προσφοράς για την ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισµού Κτιρίων, για τον 
καθαρισµό των κτιρίων του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου για το χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της σύµβασης και για δώδεκα  (12) µήνες (ένα (1) έτος), µε  συνολικό ενδεικτικό 
προϋπολογισµό που ανέρχεται στο ποσό των  εκατό δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα πέντε  
ευρώ (116.775,00€) πλέον Φ.Π.Α., (ήτοι σύνολο 144.801,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 
και θα βαρύνει τον κωδικό 10-6274.100 του προϋπολογισµού του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. του 
∆ήµου Βόλου έτους 2018 µε 42.233,62€  και τον αντίστοιχο κωδικό έτους 2019 µε 102.567,38€  και 
µε Κωδικό CPV 90911200-8. 
 

Αναλυτικά η κατανοµή των ωρών ανά ∆ιεύθυνση του νοµικού προσώπου  παρατίθενται 
ακόλουθα : 

 
1) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών 

 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

α/α Υπηρεσίες προς 
καθαρισµό 

Συνολική 
επιφάνεια 
κτιρίου 

Συχνότητα 
καθαρισµού 
/ εβδοµάδα  

Αριθµός 
ατόµων 
/ φορά 

Ώρες 
απασχόλησης 

ανα 
άτοµο/φορά  

Ηµέρες απασχόλησης 
σε σε 12 µήνες (53 

εβδ/χρόνο,έως ηµέρες 
264/έτος για 5 ηµερες 
εργασίας,1 µήνας είναι 

22 εργάσιµες, µε το 
Σάββατο 318 

ηµέρες/έτος)(1 έτος 365 
ηµέρες) 

Σύνολο ωρών 
(τύπος υπολογισµού  
= άτοµα*ώρες ανά 

φορά*ηµέρες 
απασχόλησης) 

1 
Μεταξουργείο 

(Αναπαύσεως  µε 
Καραµπατζάκη) 

1200τ.µ. 5 1 4 264 1056 

            Συνολικά 1056 
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2) ∆ιεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών 
 

∆ιεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών  

α/α Υπηρεσίες προς 
καθαρισµό 

Συνολική 
επιφάνεια κτιρίου 

Συχνότητα 
καθαρισµού / 
εβδοµάδα  

Αριθµός 
ατόµων 
/ φορά 

Ώρες 
απασχόλησης 

ανα 
άτοµο/φορά  

Ηµέρες 
απασχόλησης σε σε 

12 µήνες (53 
εβδ/χρόνο,έως 

ηµέρες 264/έτος για 
5 ηµερες εργασίας,1 

µήνας είναι 22 
εργάσιµες, µε το 
Σάββατο 318 

ηµέρες/έτος)(1 έτος 
365 ηµέρες) 

Σύνολο ωρών 
(τύπος 

υπολογισµού  
= άτοµα*ώρες 

ανά 
φορά*ηµέρες 
απασχόλησης) 

1 
Βιβλιοθήκη   Ν.Αγχιάλου 

(Κασνέτη 63) 
120 τ.µ.µε πατάρι 

1 ηµέρα ανά 
δεκαπενθήµερο 

1 2 26 52 

2 
Μουσείο Μακρινίτσας 
(κάτω από την κεντρική 

πλατεία) 

419,18 τ.µ. 
(σε τρείς ορόφους) 

1 ηµέρα την 
εβδοµάδα 

2 2 53 212 

3 
Μουσείο Πορταριάς  

(στροφή για Μακρινίτσα, 
κάτω από το ∆ηµαρχείο) 

396 τ.µ. (σε δύο 
ορόφους) 

1 ηµέρα την 
εβδοµάδα 

2 2 53 212 

4 
Μουσεία Κατηχώρι  + 
Ελαιοτριβείο (τέρµα 

ΚΤΕΛ) 

192,74 τ.µ. + 78,48 
τ.µ. 

Από Ιούνιο έως 
Φεβρουάριο 

ανά 15 ηµέρες  
Από Μάρτιο έως 

Μάιο 
1 ηµέρα την 
εβδοµάδα 

2 2 42 168 

5 
Πινακοθήκη Χρ. Ζώγια 

(Βλαχάβα - Γαζή, Βόλος) 
80 τ.µ. 

Ανά 15 ηµέρες   
(48 εβδοµάδες) 

1 2 24 48 

6 
Μουσείο Εθ. Αντίστασης 
 (Χρ.Λούλη 33α-Κρήτης, 

Ν. Ιωνία) 

223,8 τ.µ. (σε τρείς 
ορόφους) 

Ανά 15 µέρες 
(44 εβδοµάδες) 

1 3 22 66 

7 
Αρχοντικό  Ζαφειρίου  

(Αγ. Ονούφριος) 
440 τ.µ. (σε τρείς 

ορόφους) 
1 φορά το µήνα   2 2,5 12 60 

8 
Κτήριο  Σπίρερ 

(Μικρασιατών 81- 
Βασσάνη) 

500 τ.µ. 
5 φορές την 
εβδοµάδα 

1 2,5 264 660 

9 

Βιβλιοθήκη  
Ν. Ιωνίας (Αναπαύσεως  µε 

Καραµπατζάκη) – 
Μουσείο Μεταξουργίας 

300τ.µ 
1 φορά την εβδοµάδα 

(48 εβδοµάδες) 
1 2 48 96 

10 
Μουσείο Πόλης (Φερών 

17) 
1500τ.µ. 

6 ηµέρες την 
εβδοµάδα 

1 2,5 318 795 

11 Εκθετήριο ∆ράκειας 60 τ.µ 1 φορά το µήνα 2 2,5 12 60 
            Συνολικά 2429 
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3) ∆ιεύθυνση Αθλητισµού 
 

∆ιεύθυνση Αθλητισµού 

α/α Υπηρεσίες προς 
καθαρισµό 

Συνολική 
επιφάνεια 
κτιρίου 

Συχνότητα 
καθαρισµού / 
εβδοµάδα  

Αριθµός 
ατόµων 
/ φορά 

Ώρες 
απασχόλησης 

ανα 
άτοµο/φορά  

Ηµέρες 
απασχόλησης σε σε 

12 µήνες (53 
εβδ/χρόνο,έως 

ηµέρες 264/έτος για 5 
ηµερες εργασίας,1 
µήνας είναι 22 
εργάσιµες, µε το 
Σάββατο 318 

ηµέρες/έτος)(1 έτος 
365 ηµέρες) 

Σύνολο ωρών 
(τύπος 

υπολογισµού  
= άτοµα*ώρες 

ανά 
φορά*ηµέρες 
απασχόλησης) 

1 Αθλ. Κέντρο (Γ.∆ήµου µε 
Μεταµορφώσεως) 

600 τ.µ. 4 ηµέρες 1 2 212 424 

2 Αδαµόπουλος (Ρ.Φεραίου 
µε Γλαύστονος) 1500 τ.µ. 5 ηµέρες 

1 2 264 528 

3 
Βασδέκειο (Χαλκηδόνος 

µε Μυτηλήνης) 
500 τ.µ. 4 ηµέρες 1 2 212 424 

4 
Κλειστό Ν.Ιωνίας 
(∆οξοπούλου µε 

Μερκούρη) 
1500 τ.µ.. 5 ηµέρες 1 2 264 528 

5 
Καραγάτς Τέρµα Κύπρου 

µε κατράκη) 
1000 τ.µ. 3 ηµέρες 1 2 159 318 

6 
ΕΑΚ – Στάδιο Κλειστό – 

Σκοπευτήριο –
Κολυµβητήριο   (Σταδίο 1) 

 8600 τ.µ. 
5 ηµέρες 1 7 264 1848 

2 ηµέρα 1 6 106 636 

7 
Κωπηλατήριο (Ακτή 

ΝΟΒ) 
500 τ.µ. 1 ηµέρα 1 2 53 106 

8 Κλειστό Πορταριάς 1000 τ.µ. 
53 φορές το χρόνο 

και 
Σαββατοκύριακα 

1 2 53 106 

9 
∆. Στάδιο Νεάπολης 
(Τέρµα Νεαπόλεως) 

400 τ.µ. 3 ηµέρες 1 2 159 318 

10 
Κολυµβητήριο Ν.Ιωνίας    

(∆οξοπούλου 35) 
900 τ.µ. 5 ηµέρες 1 5 264 1320 

11 Ξενώνες 1000 τ.µ. 6 ηµέρες 1 4 318 1272 
  Κλειστό Αγριάς 1000 τ.µ. 2 ηµερες 1 3 106 318 

            Συνολικά 8146 

 
 
4) ∆ιεύθυνση Πολιτισµού 
 

∆ιεύθυνση Πολιτισµού 

α/α Υπηρεσίες προς 
καθαρισµό 

Συνολική 
επιφάνεια 
κτιρίου 

Συχνότητα 
καθαρισµού / 
εβδοµάδα  

Αριθµός 
ατόµων 
/ φορά 

Ώρες 
απασχόλησης 

ανα 
άτοµο/φορά  

Ηµέρες 
απασχόλησης σε σε 

12 µήνες (53 
εβδ/χρόνο,έως 

ηµέρες 264/έτος για 5 
ηµερες εργασίας,1 
µήνας είναι 22 
εργάσιµες, µε το 
Σάββατο 318 

ηµέρες/έτος)(1 έτος 
365 ηµέρες) 

Σύνολο ωρών 
(τύπος 

υπολογισµού  
= άτοµα*ώρες 

ανά 
φορά*ηµέρες 
απασχόλησης) 

1 
Αχίλλειο 

(Κουµουνδούρου-
Ιάσωνος) 

629 τ.µ. 2 ηµέρες 1 3 106 318 
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2 
Π. Ηλεκτρική 

(Κουταρέλια µε Ρήγα 
Φεραίου- Χατζηαργύρη) 

500 τ.µ. 
5 ηµέρες 

συµπεριλαµβανοµένου 
και Σαββατοκύριακα 

1 2 264 528 

3 

Ανοιχτό Θέατρο 
«Μ.Μερκούρη» 

Βόλου(Πλατεία Ρήγα 
Φεραίου) 

2500 τ.µ.. 
80  φορές το χρόνο 
και Σαββατοκύριακα 

2 3 80 480 

4 
Ανοιχτό Θέατρο Ν.Ιωνίας 

(Ελικοδρόµιο) 
1500 τ.µ. 

70 φορές  το χρόνο 
και Σαββατοκύριακα 

2 2 70 280 

5 
Πολιτιστικό Κέντρο 

Ν.Ιωνίας (Μανδηλαρά- 
Σταδίου) 

700 τ.µ. 4 ηµέρες 1 2 212 424 

6 
Ε.Ε.Τ. Καραγάτς 
(Κουντουριώτου-

Ολυµπιονίκη Αγνώντα) 
1200 τ.µ. 1 ηµέρες 1 3 53 159 

7 
∆ηµοτικό Ωδείο Βόλου 
(Μεταµορφώσεως 1 - 4) 

710 τ.µ. 
5 ηµέρες (για 10 

µήνες) 
1 2 220 440 

8 
Κέντρο Τέχνης Ντε Κίρικο 

(Μεταµορφώσεως 3) 
651,52 τ.µ. 2 ηµέρες (για 8 µήνες) 1 2 70 140 

9 Φιλαρµονική ∆.Βόλου 360 τ.µ. 3 ηµέρες 1 2 158 316 

10 Κτήριο Εναλλάξ 310 τ.µ. 
3 ηµέρες  (για 11 

µήνες) 
1 1 146 146 

11 ∆ίαυλος 660 τ.µ. 
4 ηµέρες  (για 11 

µήνες) 
1 2 194 388 

12 
Εκθεσιακό κέντρο 1443 τ.µ 

40  φορές το χρόνο 
και Σαββατοκύριακα 

2 4 40 320 

            Συνολικά ωρών 3939 

 
Ο ελάχιστος ετήσιος αριθµός ωρών εργασίας που απαιτούνται σε αργίες (Κυριακές και 

επίσηµες αργίες) υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο στις 200 ώρες ετησίως, πάντα σύµφωνα µε το µέσο όρο 
των τελευταίων δύο ετών. 

 
Χρειάζονται συνεργεία στελεχωµένα µε απολύτως κατάλληλο ειδικευµένο εργατοτεχνικό 

προσωπικό. Τα άτοµα που θα εργάζονται στις Υπηρεσίες του Οργανισµού θα είναι υγιή, αρτιµελή που 
θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση ιατρού, και βιβλιάριο υγείας ευπρεπώς ενδεδυµένα και θα τηρούν 
κανόνες υγιεινής σε όλους τους τοµείς. 

 
Οι εργασίες θα γίνονται στο πρόγραµµα λειτουργίας των Υπηρεσιών για συνεχή καθαριότητα 

των χώρων καθηµερινά από ∆ευτέρα – Παρασκευή και Σαββατοκύριακο αν απαιτείται από την δοµή. 
 
Οι εργασίες που δεν γίνονται σωστά θα επαναλαµβάνονται µε επιβάρυνση του εργολάβου. 
 
Ο µειοδότης εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά τον 

καθαρισµό ή τον ευπρεπισµό στο προσωπικό του, καθώς και οι ζηµιές που θα προκαλέσει το 
προσωπικό του συνεργείου θα βαρύνουν αυτόν. 

 
Ο υπεύθυνος που θα ορίσει ο εργολάβος και θα αναλάβει την εποπτεία του προσωπικού του 

δηλ. την καλή εκτέλεση της εργασίας, µέτρα ασφαλείας και γενικά συµπεριφοράς των εργαζοµένων 
στις Υπηρεσίες του Οργανισµού θα είναι για την άµεση επέµβασή του σε περίπτωση προβλήµατος. 
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Ειδικότερα: 
 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός  όλων των διευθύνσεων για τους δώδεκα µήνες (αφορά τα 
έτη 2018 και 2019)  παρατίθεται ακολούθως: 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 KAI 2019 
 

2018-2019 

α/α ∆ιεύθυνση Σύνολο Ωρών 
Ενδεικτική τιµή 
ανά ώρα χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Σύνολο χωρίς 
Φ.Π.Α. Φ.Π.Α  24% Τελικό Σύνολο 

ανά ∆/νση 

1 
∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικών & 
Οικονοµικών 

1.056 

7,50 € 

7.920,00 € 1.900,80 € 9.820,80 € 

2 
∆ιεύθυνση Αρχείων 

και Μουσείων 
2.429 18.217,50 € 4.372,20 € 22.589,70 € 

3 
∆ιεύθυνση 
Αθλητισµού 

8.146 61.095,00 € 14.662,80 € 75.757,80 € 

4 
∆ιεύθυνση 
Πολιτισµού 

3.939 29.542,50 € 7.090,20 € 36.632,70 € 

5 
Συνολικές ώρες 

όλων των 
∆ιευθύνσεων 

15.570 7,50 € 116.775,00 € 28.026,00 € 144.801,00 € 

 
 
Για το 2018 (3,5 µήνες) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αναλύεται στον Πίνακα 1 και για το 2019 
αναλύεται στον Πίνακα 2. 
 
Πίνακας 1 

2018 για 3,5 µήνες 

α/α ∆ιεύθυνση Σύνολο Ωρών 
Ενδεικτική τιµή 
ανά ώρα χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Σύνολο χωρίς 
Φ.Π.Α. Φ.Π.Α  24% Τελικό Σύνολο 

ανά ∆/νση 

1 
∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικών & 
Οικονοµικών 

308 

7,50 € 

2.310,00 € 554,40 € 2.864,40 € 

2 
∆ιεύθυνση Αρχείων 

και Μουσείων 
708 5.313,44 € 1.275,23 € 6.588,66 € 

3 
∆ιεύθυνση 
Αθλητισµού 

2.052 15.393,44 € 3.694,43 € 19.087,86 € 

4 
∆ιεύθυνση 
Πολιτισµού 

1.472 11.042,50 € 2.650,20 € 13.692,70 € 

5 

Συνολικές ώρες 
όλων των 

∆ιευθύνσεων για το 
έτος 2019 

4.541 7,50 € 34.059,38 € 8.174,24 € 42.233,62 € 
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Πίνακας 2 
2019  για 8,5 µήνες 

α/α ∆ιεύθυνση Σύνολο Ωρών  
Ενδεικτική τιµή 
ανά ώρα χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Σύνολο χωρίς 
Φ.Π.Α. Φ.Π.Α  24% Τελικό Σύνολο 

ανά ∆/νση 

1 
∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικών & 
Οικονοµικών 

748 

7,50 € 

5.610,00 € 1.346,40 € 6.956,40 € 

2 
∆ιεύθυνση Αρχείων 

και Μουσείων 
1.721 12.904,06 € 3.096,98 € 16.001,04 € 

3 
∆ιεύθυνση 
Αθλητισµού 

4.985 37.384,06 € 8.972,18 € 46.356,24 € 

4 
∆ιεύθυνση 
Πολιτισµού 

3.576 26.817,50 € 6.436,20 € 33.253,70 € 

5 

Συνολικές ώρες 
όλων των 

∆ιευθύνσεων για το 
έτος 2019 

11.029 7,50 € 82.715,62 € 19.851,76 € 102.567,38 € 

 
Η συνολική διάρκεια του ανοικτού ∆ιαγωνισµού είναι 12 µήνες (1 έτος) και η συνολική 

δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 10-6274.100 για τα οικονοµικά έτη 2018 µε  42.233,62 € (ήτοι 
34.059,38 € χωρίς το Φ.Π.Α.)  και τον αντίστοιχο κωδικό έτους 2019 µε 102.567,38 € (ήτοι 82.715,62 
€ χωρίς το Φ.Π.Α.). Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για το σύνολο των δοµών είναι 144.801,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

Ο «∆ΟΕΠΑΠ-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» του ∆ήµου Βόλου έχει το δικαίωµα µεταβολής των ωρών 
καθαριότητας ανά δοµή αν:  

 
α. Ανασταλεί η λειτουργία κάποιας δοµής 
 
β. Τροποποιηθούν οι ανάγκες κάποιας δοµής 
 
γ. Στις περιπτώσεις που αφορά τον καθαρισµό δοµών για εκδηλώσεις, αθλητικές διοργανώσεις, 
εκθέσεις, έξτρα καλλιτεχνικές διοργανώσεις που θα προκύψουν και δεν µπορούν να 
προβλεφτούν έως και τη σύνταξη της παρούσης.  
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται ανάλογη µείωση και τροποποίηση των ωρών 

ώστε να µην ξεπεραστεί το συνολικό ποσό  του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
Στην οικονοµική προσφορά αν το αναγραφόµενο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού 

σύµφωνα µε τις παρεχόµενες εργατοώρες είναι κάτω του νοµίµου που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία 
(κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας σε ισχύ) θα έχει σαν αποτέλεσµα την απόρριψη τέτοιων προσφορών. 
 
        Η συντάκτρια                                                       Η προϊσταµένη  της ∆/νσης 

          ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών 
 
 
  Μαστρογιάννη Μαρία                                                    Αποστολίδου Σοφία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                       
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ     
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ) »      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’   

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δεν αποτελεί στοιχείο της µελέτης, είναι ενδεικτικός ως προς 
το ύψος µόνο της συνολικής δαπάνης. 

Η ισχύς της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) µήνες  (1 έτος) 
 
Α. Καθηµερινά  
 

Γραφεία - Αίθουσες συναντήσεων 
• Αποκοµιδή απορριµµάτων, άδειασµα καλαθιών αχρήστων, τοποθέτηση πλαστικής 

σακούλας και µεταφορά αυτών στους κάδους του ∆ήµου. 

• Καθαρισµός των οριζόντιων επιφανειών των γραφείων µε απορροφητικό ύφασµα 
εµποτισµένο σε διάλυµα ουδέτερου καθαριστικού υγρού. 

• Τοπική αφαίρεση των αποτυπωµάτων και λεκέδων από τις κάθετες επιφάνειες 
(πόρτες, τζάµια, έπιπλα, τοίχους, κλπ). 

• Σκούπισµα - σφουγγάρισµα του δαπέδου στα σηµεία µεγάλης κυκλοφορίας, καθώς 
και όπου υπάρχει ανάγκη. 

 
 

Τουαλετών  προ – χώροι 
• Πλύσιµο ειδών υγιεινής. 
• Πλύσιµο πλακιδίων, γύρω από τα είδη υγιεινής και τοπικά όπου κρίνεται απαραίτητο. 

• Καθαρισµός καθρεπτών και αφαίρεση αλάτων νερού από τις σωληνώσεις χρωµίου. 

• Αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια των αχρήστων. 

• Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και σαπουνιού µε δαπάνη του Αναδόχου. 
• Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων.  

  
Β. Εβδοµαδιαία 
 

• Σκούπισµα και σφουγγάρισµα του computer-room µε την παρουσία υπαλλήλου της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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• Επιµεληµένος καθαρισµός των τηλεφωνικών συσκευών και απολύµανση αυτών µε 
την χρήση οινοπνεύµατος. 

• Καθαρισµός στις ελεύθερες επιφάνειες των ραφιών, βιβλιοθηκών και   ντουλαπιών. 
• Ξαράχνιασµα των χώρων. 
• Σφουγγάρισµα και απολύµανση ανελκυστήρων. 
• Καθαρισµός αύλειων χώρων. 

 
Γ. ∆εκαπενθήµερο 
 

• Γενικός καθαρισµός τουαλετών. 
• Ξεσκόνισµα διακοσµητικών και πινάκων ζωγραφικής.  
• Καθαρισµός των κάγκελών από τις σκάλες. 

 
∆.  Μήνα 
 

• Καθαρισµός των εξωτερικών υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά και των 
εσωτερικών διαχωριστικών. 

• Σκούπισµα µε την χρήση απορροφητικής µηχανής των υφασµάτων επιφανειών των 
καρεκλών. 

• Καθαρισµός εκθεµάτων µουσείων 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

• Στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου αποκλειστικά στεγνό καθάρισµα όλων των 
εσωτερικών χώρων πλην των χώρων υγιεινής (τουαλέτες). 

• Στους χώρους που καλύπτονται από µοκέτα, καθάρισµα µε ηλεκτρική σκούπα. 
 

Τα υλικά καθαριότητος που θα χρησιµοποιούνται θα παρέχονται αποκλειστικά από τον 
ανάδοχο και πρέπει να είναι κατάλληλα, πιστοποιηµένα και σε κάθε περίπτωση φιλικά τόσο προς το 
περιβάλλον όσο και προς τον χρήστη. Ο εξοπλισµός του αναδόχου πρέπει να  περιλαµβάνει 
επαγγελµατικού τύπου εργαλεία καθαριότητας. 

Τέλος, σε κάθε δοµή θα υπάρχει αναρτηµένο µηνιαίο παρουσιολόγιο, το οποίο θα υπογράφει 
ο επικεφαλής του συνεργείου και θα πιστοποιεί υπογράφοντας και ο υπεύθυνος της δοµής. Τα 
παρουσιολόγια θα  παραδίδονται στο τέλος κάθε µήνα, στην επιτροπή καλής εκτέλεσης της κάθε 
∆/νσης.   

 
         Η συντάκτρια                                               Η προϊσταµένη  της ∆/νσης  
                                                                  ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών 
   
 
                                                                      
   Μαστρογιάννη Μαρία                                             Αποστολίδου Σοφία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                       
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ     
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ) »      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                       
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ     
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ) »      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ/ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 Αριθµός εργαζοµένων   

2 Τετραγωνικά µέτρα ανά άτοµο  τ.µ. /ηµέρα 

3 Συλλογική σύµβαση εργασίας   

4 

Ύψος του προϋπολογισµένου ποσού 
που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 
αποδοχές για το σύνολο των 
εργαζοµένων την περίοδο παροχής 
υπηρεσίας  €/ώρα 

5 

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών µε 
βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά για 
το σύνολο των εργαζοµένων την 
περίοδο παροχής υπηρεσίας  €/ώρα 

6 Κόστος αναλωσίµων  € 

7 Εργολαβικό κέρδος  € 

8 Εργολαβικό κέρδος  € 

9 
Νόµιµες υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεις  € 

10 ∆ιοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών  € 

11 
Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ 
(αριθµητικώς)   €/ώρα 

12 
Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ 
(ολογράφως)   €/ώρα 

13 Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ  €/ώρα 
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(αριθµητικώς)  

14 
Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ 
(ολογράφως)   €/ώρα 

 

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 

(υπογραφή/σφραγίδα) 

 

 

Ηµεροµηνία 
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