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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Τριμελισ Επιτροπι Διαχείριςθσ του Εφετείου 

Ακθνϊν  του αρκρ. 64 Ν. 3900/2010  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 
Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 

Ρόλθ 
Ακινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 
11522 

Ωϊρα 
Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS 
EL303 

Τθλζφωνο 
210-6404206 

Ψαξ 
210-6404644 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ 
Ακ. Μπαλαχοφτθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) 
www.efeteioathinon.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Ανεξάρτθτθ Αρχι που δεν ζχει νομικι προςωπικότθτα και ανικει ςτον Δθμόςιο 

τομζα (Γενικι Κυβζρνθςθ) υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ (Δθμόςιο).  

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ( Ρολιτικά -Ροινικά 

Δικαςτιρια) . 

Εφαρμοςτζο  δίκαιο. 

Ιςχφουν τα κατωτζρω διαλαμβανόμενα ςτο κεφάλαιο «Θεςμικό πλαίςιο» τθσ παροφςασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ (άρκρα 22 και 67 του ν.4412/2016). 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

Ρζραν των ανωτζρων δυνατοτιτων το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ και τα παραρτιματα αυτισ , 

αναρτϊνται και ςτθν ιςτοςελίδα του Εφετείου Ακθνϊν www.efeteioathinon.gr 

mailto:a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr
http://www.efeteioathinon.gr/
http://www.efeteioathinon.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 53 παρ.2εδ’η του Ν.4412/2016). 
Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το  ΤΑ.Ω.ΔΙ.Κ που επιχορθγεί  τθν  Επιτροπι 
Διαχείριςθσ  του άρκρ. 64 Ν. 3900/2010 του Εφετείου Ακθνϊν. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
βαρφνει τον προχπολογιςμό εξόδων του Κ.Α.Ε. 02.01.0845.001 οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Ψορζα.  

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν  κακαριότθτα όλων των εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν χϊρων του Δικαςτικοφ Μεγάρου του Εφετείου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 

κακϊσ και του νζου Δικαςτικοφ Κτθρίου του Εφετείου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Δζγλερθ όπου ςτεγάηονται οι 

υπθρεςίεσ του Εφετείου Ακθνϊν, τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων 

Ακθνϊν, τθσ Υπθρεςίασ του Ροινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν, των Επιμελθτϊν 

Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ, το Αρχείο του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν και το Γενικό Αρχείο και 

Τμιμα του Ροινικοφ Αρχείου του Ρρωτοδικείου Ακθνϊν με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ, από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, με ςχετικό δικαίωμα του Εφετείου Ακθνϊν  προσ  παράταςι τθσ  για ζνα (1) 

επιπλζον ζτοσ. 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) :90911200-8 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ . Μθ εφικτι θ διαίρεςι τθσ ςε τμιματα  ωσ εκ 

του αντικειμζνου τθσ (άρκρο 59 παρ.1 Ν.4412/2016). 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 670.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

24 %(προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.: 540.322,58€, Φ.Ρ.Α. :129.677,42€). 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα(12) μινεσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα για παράταςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ για ζνα ( 1)  επιπλζον 

ζτοσ από τθσ λιξεϊσ τθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ (άρκρα 53 παρ.1ε’ ςε ςυνδυαςμό με το 

άρκρο 132 παρ.1 του Ν.4412/2016, χωρίσ αφξθςθ του φυςικοφ-οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ και χωρίσ να 

οδθγεί ςε προςαφξθςθ  (ανακεϊρθςθ τιμϊν) του αρχικοφ προχπολογιςμοφ.  

 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑI καιII τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 

βάςει τιμισ (άρκρο 86 του Ν.4412/2016). 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 

ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2007 -2013», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 

και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 

τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 

και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 

ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

- τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

- Του άρκρου 64 του ν. 3900/2010 «Εξορκολογιςμόσ διαδικαςιϊν και επιτάχυνςθ τθσ διοικθτικισ 

δίκθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 213). 

- Τα άρκρα 63 και 68“ Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν”  του Ν.  3863/2010  (Α 

115) « Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ  

τροποποιικθκε με το άρκρο 24 παρ. 11 ν. 3996/2011 (Α   170) και το άρκρο 22 N. 4144/2013 (Α   88)  

και  τθν υπ’ αρικ. 30.440/8-5- 2006 εγκφκλιο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ  
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Ρροςταςίασ με κζμα «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με εταιρείεσ SECURITY και Συνεργεία 

Κακαριότθτασ»,  όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε με τισ: 31262/16 – 11 - 2006 και τθν 31372/09.08.10 

εγκυκλίουσ του ίδιου  Υπουργείου 

- Τον Ν. 3871/2010 (ΨΕΚ Α’ 141/2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» και ειδικότερα το 

αρκ. 21 παρ. 2 «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων».  

- Τον Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΨΕΚ Α’ 30/14-2-2005), 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ν. 3414/2005 (ΨΕΚ Α’ 279 /10-11-2005).  

- Τισ διατάξεισ των άρκρων 20, 21 και 22Α του ν. 2362/1995 «Ρερί δθμόςιου λογιςτικοφ κλπ.» (ΨΕΚ 

Αϋ247), όπωσ τα δφο πρϊτα αντικαταςτάκθκαν με τα άρκρα 20 και 21 αντίςτοιχα του ν. 3871/2010 

«Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» (ΨΕΚ Αϋ 141) και το τελευταίο προςτζκθκε με το άρκρο 23 

του ιδίου ωσ άνω νόμου.  

- Το Ν.Δ. 496/1994 (Α 204) «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου», όπωσ 

ιςχφει.  

- Το Ρ.Δ. 113/2010 (Αϋ 194) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», όπωσ ιςχφει  

- Τον Ν.4254/2014 (ΨΕΚ 85/Α/7-4-2014) «ΕΨΑΜΟΓΘ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΫΝ 

ΔΘΜΟΣΙΫΝ ΣΥΜΒΑΣΕΫΝ», όπωσ ιςχφει. 

- Τθν με αρ. 13289/2015 (Β' 1716) Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των 

φορζων του Δθμοςίου. 

- Τισ με αρ. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΨΕΚ Βϋ 2677) και 56902/215/2-6-2017 Υ.Α. «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 

και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

- Τθν Υ.Α. Ψ.40.4/163/2013 (ΨΕΚ 401/Β) «υκμίςεισ για α) τθ διαδικαςία και τον τρόπο θλεκτρονικισ 

επιβεβαίωςθσ τθσ λιψθσ και τθσ αςφαλοφσ χρονοςιμανςθσ, β) τισ προδιαγραφζσ και τα πρότυπα 

του ςυςτιματοσ νια τθ γνωςτοποίθςθ εγγράφων ςε φυςικά πρόςωπα ι Ν.Ρ.Ι.Δ. με χριςθ ΤΡΕ και γ) 

τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων μεταξφ φορζων του δθμόςιου τομζα και των φυςικϊν 

προςϊπων ι ΝΡΙΔ». 

- Τθν 100260/17-11-2011 (ΑΔΑ: 4576Ϋ-Δ99) ΚΥΑ των υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων δικαιωμάτων «Διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ των δικαςτθρίων από το 

ΤΑ.Ω.ΔΙ.Κ.» 

- Το Ν. 4472/17 (Α’/74), ιδίωσ παρ. 17 του αρκ. 47, ςε ςυνδυαςμό με το Ν. 4465/17 και τισ διατάξεισ 

του Βιβλίου IV Του Ν. 4412/2016 για τθν ζννομθ προςταςία κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςυμβάςεων, οι οποίεσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, αρχίηουν τθν εφαρμογι τουσ από τισ 26-6-2017.  

- Τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Ψεβρουαρίου 

2014 ςχετικά με τισ Δθμόςιεσ Ρρομικειεσ και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ.  

- Τον Ν. 4430/2016 (Αϋ 205) «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία και ανάπτυξθ των φορζων τθσ και 

άλλεσ διατάξεισ».  

- Τον Ν. 4281/2014 (ΨΕΚ Αϋ 160/8-8-2014 ««Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 

ςιμερα.  

- Τον N. 4155/13 (ΨΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 

άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4205/13 (αρκ.9 παρ. 4β) και τθν υποπαράγραφο ΣΤ 

20 του πρϊτου άρκρου του Ν. 4254/14 (ΨΕΚ 85 Α/7-4-2014.  

- Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ 

και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
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φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 

δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

- Το με αρικμ. 30/17-1-2018 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Επιχορθγιςεων του Εφετείου Ακθνϊν και το με αρικμ. Ρρωτ. 13843/27-9-2017 αίτθμα του Εφετείου 

Ακθνϊν  

- Τθν με αρ. πρωτ. 830/17-1- 2018 (ΑΔΑ 6Κ0Υ45Τ-7ΝΥ)  απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ 

Τριμελοφσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Επιχορθγιςεων του Εφετείου Ακθνϊν θ οποία καταχωρικθκε με 

α/α 30 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και πλθρωμϊν τθσ και με τθν οποία εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ 

φψουσ εξακοςίων εβδομιντα χιλιάδων ευρϊ (670.000,00) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ των 

νομίμων κρατιςεων και των δαπανϊν και ςυγκεκριμζνα ςε βάροσ του ΚΑΕ 02.01.0845.001 του 

προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 για τθν διενζργεια διεκνοφσ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν ετιςια κακαριότθτα όλων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων του 

Δικαςτικοφ Μεγάρου του Εφετείου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 κακϊσ και του 

νζου Δικαςτικοφ Κτθρίου του Εφετείου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Δζγλερθ όπου ςτεγάηονται οι 

υπθρεςίεσ του Εφετείου Ακθνϊν, τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ 

Ανθλίκων Ακθνϊν, τθσ Υπθρεςίασ του Ροινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν, των 

Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ, το Αρχείο του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν και το 

Γενικό Αρχείο και Τμιμα του Ροινικοφ Αρχείου του Ρρωτοδικείου Ακθνϊν  ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 64 του ν. 3900/2010, του ν. 4270/2014 ςτο μζτρο που εφαρμόηεται και του ν. 

4412/2016 και με τθν οποία (ανωτζρω απόφαςθ) εξουςιοδοτικθκε: ο Ρρόεδροσ του Τριμελοφσ 

Συμβουλίου Διεφκυνςθσ του Εφετείου Ακθνϊν ι ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του α) για τθν ςφνταξθ , 

υπογραφι και δθμοςίευςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, β) για τον οριςμό των γνωμοδοτικϊν οργάνων 

διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 221 του 

ν.4412/2016 και γ) για τον οριςμό τθσ τριμελοφσ επιτροπισ ζργου όπωσ ακριβϊσ αναφζρεται ςτο 

άρκρο 221§11 του ν. 4412/2016 προσ πραγματοποίθςθ του εν λόγω ζργου.   

 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 11-06-2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 

12:00. 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, τθν 15-06-2018, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00. 

 
1.6 Δθμοςιότθτα 

 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία 

Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ 23-04-2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα  12:00 και με αρικμό 2018-

061950 και δθμοςιεφκθκε ςτισ 25-04-2018 με αρικμό 2018/S 080-180207. 

 

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)http://www.eprocurement.gov.gr.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί  και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr (άρκρο 66 τουΝ.4412/2016). 

 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL): www.efeteioathinon.gr . 

 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

Θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων των ανωτζρω παραγράφων ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ παρ.4 εδ.κ’ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 κατά τα 

οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Ειδικά κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ 

παρ.2 του άρκρου 68 του Ν.3863/2010. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρικμό πρωτ.  5783/23-04-2018 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ , όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με αρικμό ανακοίνωςθσ  2018/S 080-180207. 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+. 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.  

4. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν (πρβλ.άρκρ.60 παρ.3 και 67 παρ.2 

του Ν.4412/2016). 

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 

από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (άρκρο 92 παρ.4 του 

Ν.4412/2016). 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 

τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 

πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 

χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (πρβλ. άρκρο 80 παρ.10 του Ν.4412/2016 όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.14 του Ν.4497/2017). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ (πρβλ. Ραρ.3,4,5 άρκρ.72 του Ν.4412/2016). 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-

μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 

μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 

εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 

θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 

η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν 

(πρβλ.άρκρ.72 παρ.4 περ.θ’ του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.5 του 

Ν.4497/2017). 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 

μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 

και 

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Υποδείγματα των εγγυθτικϊν παρζχονται ςτο Ραράρτθμα VIII τθσ παροφςθσ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ (πρβλ.άρκρ.19 

παρ.2 του Ν.4412/2016).  Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 

να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι  εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον (πρβλ.άρκρ.19 παρ.4 του Ν.4412/2016). 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ (πρβλ.άρκρ.72 παρ.1α, 3,4,5 του Ν.4412/2016). 

 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 2% επί τθσ 

προεκτιμοφμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Ψ.Ρ.Α., που ανζρχεται ςτο ποςό των δζκα χιλιάδων 

οκτακόςιων ζξι ευρϊ και ςαράντα πζντε λεπτά (10.806,45€) Υπόδειγμα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ ςτο Ραράρτθμα VIII (άρκρ.72 παρ.1α του Ν.4412/2016). 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ ,  ιτοι μζχρι 270 θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ 

τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 παρ.1του ν. 4412/2016όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 

4497/2017 (Α' 171). 

 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 

εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ (πρβλ.άρκ.73, 74 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 

του Ν.4497/2017). 

 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 

περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

 

2.2.3.1.  

Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ ( άρκρ.73 παρ.1εδ.α’ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με 

το άρκρο 107 περ.6 του Ν. 4497/2017) καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  κατϋ 

ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατϋ 

ελάχιςτο ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 





 

Σελίδα 14 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου (πρβλ.άρκ.73 παρ.1 τελευτ. δυο εδάφ. Του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν 

με το άρκρο 107 περ.7 του Ν.4497/2017). 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ, (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ (πρβλ.παρ.10 άρκρ.73 του Ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το 

άρκρο 107 περ.9 του Ν.4497/2017). 

 

2.2.3.2. 

Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι 

/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 

κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ (άρκρ.73 παρ.2 τελευταίο εδ. του Ν.4412/2016. Σχετικι διλωςθ του 

προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΣ του άρκρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016). 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ (πρβλ. άρκρ.73 παρ.2 περ.γ’ του 

Ν.4412/2016 θ οποία προςτζκθκε με το άρκρ.39 του Ν. 4488/2017). 

 

2.2.3.3. 

Αποκλείεται  (άρκρ.73 παρ.4 του Ν.4412/2016) από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α)εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β)εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
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φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  (ςχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ),  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 

του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ 

παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ οι λόγοι που 

αναφζρονται ςτθν περ.γ’ τθσ παρ.2 του άρκρ.68 του Ν.3863/2010. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ (πρβλ.παρ.10 

άρκρου 73 του Ν.4412/2016 όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ.9 του Ν.4497/2017).  

 

2.2.3.4.  

Αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  

ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ 

ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 

είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 

 

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 
Κριτιρια Επιλογισ (άρκρ.75 παρ.1 του Ν.4412/2016). 
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2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι 

υπθρεςιϊν.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 

κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 

οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

(α)Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν  (να ζχουν πραγματοποιιςει) μζςο ετιςιο 

κφκλο εργαςιϊν κατά τθν προθγοφμενθ τθσ δθμοςιεφςεωσ τθσ παροφςασ τριετία τουλάχιςτον ίςο του 

προχπολογιςμοφ τθσ δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ χωρίσ τον ΨΡΑ.,Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ζχει 

δθμοςιευκεί ο ιςολογιςμόσ του προθγοφμενου ζτουσ, τότε προςκομίηεται ο ιςολογιςμόσ των τριϊν (3) 

προθγοφμενων ετϊν αυτοφ. ) 

β)Το φψοσ του απαιτοφμενου κφκλου εργαςιϊν να προζρχεται από τθν εκτζλεςθ αντικειμζνων ςυναφϊν 

με αυτό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

γ) Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να καλφπτουν το δείκτθ βιωςιμότθτασ: Κυκλοφοροφν ενεργθτικό/ 

βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ > 1. 

Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ετιςιουσ λογαριαςμοφσ και 

δθ  τθν αναλογία ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. 

(δ) Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διακζτουν πιςτολθπτικι ικανότθτα προκφπτουςα από ςχετικι 

βεβαίωςθ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, το όριο τθσ οποίασ να ανζρχεται ςε ποςοςτό τουλάχιςτον ίςο με το 

100% του ετιςιου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ ΨΡΑ. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (πρβλ.άρκρ.75 παρ.4 του Ν.4412/2016). 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α)  κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον τρία (3) ζργα  αντιςτοίχου με 

αυτό τθσ δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ είδουσ και μεγζκουσ.  

β) να διακζτουν ειδικευμζνο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αναγράφονται ςτθ 

διακιρυξθ. 

 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (πρβλ. άρκρο 82 

του Ν.4412/2016). 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και 

να διακζτουν  τα ακόλουκα δικαιολογθτικά : 

i. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό  ISO 9001 για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ που ζχει εκδοκεί από 

διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για 

τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των 

δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν.  
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ii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO14001 για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που 

ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι 

αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο 

των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν. 

iii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 18001 για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία, το οποίο ζχει 

εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι 

αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο 

των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν. 

 

Τα πιςτοποιθτικά των ωσ άνω περιπτϊςεων (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 

φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε (ΕΣΥΔ) ι από 

φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ και μάλιςτα  μζλοσ τθσ 

αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A) αυτισ. 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 

και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΩΙΙ 

του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΡαράρτθμαIII, το οποίο 

αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει 

του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 

τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
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είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα 

(πρβλ.άρκρ.79Α του Ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ.13 του Ν.4497/2017) ωσ  

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 

φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (άρκρο 80 του Ν.4412/2016). 

 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 

άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 (πρβλ. άρκρ.104 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν 

(πρβλ. άρκρο 79 παρ.6 του Ν.4412/2016). 

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 

αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 

ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 
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με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ ζχει τθν 

εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ 

οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 

τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 

πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 

μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά 

εμφανίηονται ςτο taxisnet. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 

να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 

περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

γ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

Ειδικότερα για τθν περίπτωςθ κ’ τθσ παρ.2.2.3.4, ιτοι για τθ μθ υπαγωγι ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπει 

το άρκρο 68 παρ. 2γ’ του Ν.3863/2010 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 39 1Β του Ν.4488/2017 για μεν 

τθν υποπερίπτωςθ αα) πιςτοποιθτικό του “Μθτρϊου Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ Υπθρεςιϊν 

Κακαριςμοφ” που τθρείται ςτθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ και για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το “Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν 

Ραροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ” οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ προςκομίηουν 

υποχρεωτικά  ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον ςυμβολαιογράφου περί μθ 

επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ “υψθλισ 

ι “πολφ υψθλισ” ςοβαρότθτασ, για δε τισ υποπεριπτϊςεισ ββ)   ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου 

εκπροςϊπου αυτϊν ωσ άνω υποπερίπτωςθ αα). 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 

Ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 

ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, 

από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα 

ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 

ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ 

πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
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Εάν ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 

τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 

μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 

με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 

το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 

τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 

ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 

από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 

διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 

μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 

τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 

κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 

γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 

τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 

από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 

των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 

μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005»και 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 

κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 

περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο  οικείο 

Επιμελθτιριο. 

 

Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) Ι) αντίγραφα ι αποςπάςματα του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ (ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςι 

τουσ είναι υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν περί εταιριϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοι) 

για τισ τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ, διλωςθ του ςυνολικοφ 

φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ για τα τρία (3) τελευταία ζτθ, ποςοφ τουλάχιςτον 

ίςου με το ςυνολικό προχπολογιςμό του υπό ανάκεςθ ζργου μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ, το 

φψοσ του απαιτοφμενου κφκλου εργαςιϊν να προζρχεται από τθν εκτζλεςθ αντικειμζνων ςυναφϊν με 

αυτό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ (Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ζχει δθμοςιευκεί ο ιςολογιςμόσ του 
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προθγοφμενου ζτουσ, τότε προςκομίηεται ο ιςολογιςμόσ των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν αυτοφ.)Σε 

περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ κα πρζπει να 

υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν, ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ 

δθλϊςεισ και τα εκκακαριςτικά αυτϊν (πρβλ. άρκρ. 80 παρ.4 εδ.β’ του Ν.4412/2016). ΙΙ) Ο δείκτθσ 

βιωςιμότθτασ προκφπτει από τον τελευταίο δθμοςιευμζνο ιςολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ ι αν νομίμωσ δεν 

δθμοςιεφει ιςολογιςμοφσ από διλωςθ ορκωτοφ λογιςτι. ΙΙΙ)Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

αςκεί οικονομικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 3 διαχειριςτικϊν χριςεων, θ εν 

λόγω προχπόκεςθ κα εξετάηεται για το αντίςτοιχο διάςτθμα λειτουργίασ.  (β) βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ 

ικανότθτασ, από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό, ι από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυγχωνευτεί ι 

μετονομαςτεί) ι από το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

 

Β.4.Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν : 

Κατάλογο ςυμβάςεων από τον οποίον κα αποδεικνφεται ότι το φψοσ του απαιτοφμενου κφκλου εργαςιϊν 

προζρχεται από τθν εκτζλεςθ αντικειμζνων ςυναφϊν με αυτό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

Αντίγραφα αντιςτοίχων ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν  

κακαριότθτασ κτιρίων (όπωσ ζχει οριςτεί ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςθσ), από τισ οποίεσ να 

προκφπτει το ποςό, το ςυναφζσ αντικείμενο, θ διάρκεια του ζργου κακϊσ και θ Ανακζτουςα Αρχι. 

Στθν περίπτωςθ που ο αποδζκτθσ ανικει ςτο δθμόςιο τομζα, θ παροχι υπθρεςιϊν του αναδόχου κα 

αποδεικνφεται με ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, ςτα οποία κα αναφζρεται  θ εκτζλεςθ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κακαριότθτασ κτιρίων (όπωσ ζχει οριςτεί ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ 

παροφςθσ).  Στθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

εκτελεί τρζχουςα ςφμβαςθ κα πρζπει να προςκομίςει βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν για το 

εκτελεςκζν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που ο αποδζκτθσ ανικει ςτον ιδιωτικό τομζα θ παροχι 

υπθρεςιϊν του αναδόχου αποδεικνφεται με  αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά (Δελτία Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν-Τιμολόγια), θ εφόςον δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ παραςτατικϊν με υπεφκυνθ διλωςι του, 

βεβαίωςθ του αποδζκτθ των υπθρεςιϊν ι ςυςτατικζσ επιςτολζσ αυτοφ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ  ( ειδικευμζνου ) προςωπικοφ να κατατεκοφν Βεβαιϊςεισ 

εκπαίδευςθσ προςωπικοφ. 

 

 

Β.5.Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Ι) Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO9001 για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ  που ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 

φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με 

εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι  και καλφπτει το αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν. 

ΙΙ) Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO14001 για τθν εφαρμογι  ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ    που ζχει 

εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο 

για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των 

δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν. 

ΙΙΙ) Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO18001 για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία το οποίο ζχει εκδοκεί 

από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν  Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ 

διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων 

εργαςιϊν. Τα πιςτοποιθτικά των περιπτϊςεων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 

φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε (ΕΣΥΔ) ι από 
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φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθν Διαπίςτευςθ και μάλιςτα μζλοσ τθσ 

αντίςτοιχθσ Συμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A)  αυτισ. 

 

Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 

νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 

ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 

ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 

καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 

χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 

νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Β.7.Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ (πρβλ.άρκρ.83 του 

Ν.4412/2016) που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ 

από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν 

ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

 

Β.8.Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ:  

α) θ ανακζτουςα αρχι αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν υποβάλλει 

γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του ςϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψθφίων εργολάβων. Το πιςτοποιθτικό 

αποςτζλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε 

περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το “Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ” οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ προςκομίηουν υποχρεωτικά 

ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον ςυμβολαιογράφου , περί μθ επιβολισ 

προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ “υψθλισ” ι “πολφ υψθλισ” ςοβαρότθτασ. 

 

Β.9.Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Β.10.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ (πρβλ.άρκρ.87 του Ν.4412/2016). 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

τιμισ. 

 
2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα IIτθσ Διακιρυξθσ, για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

 

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5) , ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 

από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 

2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 

56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 

(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 

άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

 

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 

αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ (πρβλ.άρκρ.37 παρ.4 του 

Ν.4412/2016). 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
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(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 

τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  

Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο pdf] 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 

ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, θ Α.Α. δίνει ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να 

επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι 

προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικισ -

οικονομικισ προςφοράσ (πρβλ.άρκρ.15 παρ.1.2.2.1 τθσ ΤΑ56902/215/2017). 

 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 

όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 

από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 

φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 

εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 

οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 

ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 

να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 

ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 

που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 

προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 

πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
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οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 

ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν 

παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 , εγκρίκθκε με τθν 158/2016 Απόφαςθ τθσ Αρχισ (3698/Β) 

και τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 2016/7 (ΕΕ) τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 και β) τθν εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 

τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (ΡαράρτθμαIII). Βλ. ιδθ  Κατευκυντιρια Οδθγία 23  με τθν Απόφαςθ 

3/24-1-2018 τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με κζμα “ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ 

του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςτο πλαίςιο τθσ αρμοδιότθτασ τθσ άνω Αρχισ για ςφνταξθ Κατευκυντιριων Οδθγιϊν 

(άρκ.2 παρ.2περ.δ’ του Ν.4013/2011 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ.2 περ.β’ υποπ.γγ’ του π.δ/τοσ 

123/2012). Ρρβλ. Διορκωτικό Ζγγραφο (ΕΕ L135 τθσ 24.5.2016, ς.120 ζωσ 204) τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και 

Διορκωτικό Ζγγραφο (ΕΕL311 τθσ 17.11.2016,ς.26 ζωσ 117) τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ). 

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου e-ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 

χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν 

υπθρεςία e ΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και 

αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ: Το αρχείο PDF 

παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία e-EEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». H εκτφπωςθ κα 

πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtualPDFprinter), ιτοι λογιςμικό, 

εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 

εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ 

λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. 

GoogleChrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF. 

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ 

(ΕΣΘΔΘΣ), οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/tools/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν 

με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον παρόντα διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν 

παροφςα διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf 

προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ςυμβουλευκοφν ςχετικά τισ αναρτθμζνεσ οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)” ςτον διαδικτυακό 

τόποhttp://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf

_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662463

6403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 

τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 

υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 

τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με τα ΡαραρτιματαI, II&Vτθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 

ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ 

το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα(πρβλ.άρκρ.94 παρ.4 

του Ν.4412/2016). 

Επίςθσ ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά ςυμπεριλαμβάνονται τα κάτωκι: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ/ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ του 

άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει, ςτθν 

οποία κα δθλϊνεται ότι θ προςφορά του ιςχφει και 

δεςμεφει τον υποψιφιο ανάδοχο διακόςιεσ ςαράντα 

(240) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

2. Υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ του 

άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει, ςτθν 

οποία κα δθλϊνεται ότι :  

α) θ προςφορά ςυντάχκθκε, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

του διαγωνιςμοφ των οποίων ο προςφζρων ζλαβε 

γνϊςθ και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

β) ο προςφζρων ςυνζταξε τθν προςφορά του αφοφ 

προθγουμζνωσ επιςκζφκθκε τουσ χϊρουσ προσ 

κακαριότθτα και ζλαβε επιτόπια γνϊςθ των χϊρων και 

των ςυνκθκϊν εργαςίασ. Το Εφετείο Ακθνϊν δεν υπζχει 

ευκφνθ για ελλιπι περιγραφι, δεδομζνου ότι οι 

ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να επαλθκεφςουν με 

ιδία ευκφνθ τθν κατωτζρω περιγραφι και τθν ζκταςθ 

και μορφι των χϊρων.  

γ) ότι διακζτουν ςτθν Ελλάδα ι κα εγκαταςτιςουν ςτθν 

περίπτωςθ ανάδειξθσ τουσ ωσ μειοδότεσ, άρτιο 

ςυνεργείο και ειδικευμζνο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν που αναγράφονται ςτθν διακιρυξθ. 

ΝΑΙ   

3. Υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ του 

άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει, ςτθν 

οποία κα δθλϊνεται ότι: α) κα προςκομίςουν πριν από 

τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατάςταςθ του προςωπικοφ 

που κα εργάηεται εντόσ του κτιρίου του Εφετείου 

Ακθνϊν, β) παρζχεται ςτο Εφετείο Ακθνϊν το δικαίωμα 

να απαιτιςει τθν αντικατάςταςθ προςωπικοφ του 

αναδόχου του ζργου, γ) ο προςφζρων κα απαςχολεί 

υποχρεωτικά τα άτομα που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ για όλεσ τισ Υπθρεςίεσ που ςτεγάηονται ςτο 

κτίριο αυτό και τισ ϊρεσ που ηθτάει κάκε Υπθρεςία και 

ΝΑΙ   
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το προςωπικό κα φζρει ενδεικτικι φόρμα εργαςίασ. 

4. Υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ του 

άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 ότι αν οι 

προςφζροντεσ επιλεγοφν ωσ ανάδοχοι κα είναι οι μόνοι 

υπεφκυνοι για κάκε ατφχθμα του προςωπικοφ που κα 

χρθςιμοποιιςουν κακϊσ και για κάκε ηθμιά ι φκορά θ 

οποία κα προξενθκεί από το ανωτζρω προςωπικό και 

τα χρθςιμοποιθκζντα μζςα κακαριςμοφ, ςε βάροσ 

προςϊπων ι πραγμάτων κακϊσ και του κτιρίου του 

Εφετείου Ακθνϊν. Θ ευκφνθ βαρφνει αποκλειςτικά και 

εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο 

ΝΑΙ   

5α. Ετιςια Κατάςταςθ Ρροςωπικοφ κακϊσ και τισ 

Συμπλθρωματικζσ Καταςτάςεισ Ρροςωπικοφ ωσ ζχουν 

θλεκτρονικά υποβλθκεί ςτο ΡΣ ΕΓΑΝΘ ςφμφωνα με 

τθν Υ.Α 29502/85/1-9-2014 οι οποίεσ βρίςκονται ςε ιςχφ 

κατά το τρζχον ζτοσ του διαγωνιςμοφ από τισ οποίεσ 

προκφπτει ότι το απαςχολοφμενο επί μονίμου βάςεωσ 

προςωπικό είναι όχι λιγότερο από ογδόντα (80) άτομα 

(κακιςταμζνθσ άλλωσ τθσ προςφοράσ απαράδεκτθσ). 

ΝΑΙ   

5β.  Αντίγραφο τθσ τελευταίασ νομίμωσ κατατεκειμζνθσ 

αναλυτικισ περιοδικισ διλωςθσ του ΙΚΑ και το 

αποδεικτικό υποβολισ αυτισ πριν τθν θμερομθνία τθσ 

θλεκτρονικισ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. 

ΝΑΙ   

6. Αςφαλιςτικι κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ, του 

προςφζροντα οικονομικοφ φορζα αντίςτοιχων ζργων 

κακαριςμοφ,ζναντι τρίτων ποςοφ ίςου με το ςυνολικό 

προχπολογιςμό του υπό ανάκεςθ ζργου 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ. 

ΝΑΙ   

7. Κατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και των μθχανθμάτων που 

προτίκεται να χρθςιμοποιιςουν οι οικονομικοί φορείσ 

για τθν παροφςα ςφμβαςθ. Θα γίνεται ειδικι 

περιγραφι-παρουςίαςθ των μθχανθμάτων και του 

εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν.  

ΝΑΙ   

8. Κατανομι του προςωπικοφ ανά υπθρεςία, για τθ 

δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ του ζργου. 

ΝΑΙ   

9. Αναφορά τθσ μεκόδου υλοποίθςθσ των εργαςιϊν 
κακαριςμοφ. Σφντομθ και ςαφισ περιγραφι του τρόπου 
με τον οποίο προτίκενται να αντιμετωπίςουν το 
ςυγκεκριμζνο ζργο οι οικονομικοί φορείσ. 

ΝΑΙ   

10. Ρεριγραφι τθσ μεκόδου επόπτευςθσ που κα 

εφαρμόςουν οι οικονομικοί φορείσ (ζλεγχοσ 

ςυμπεριφοράσ και απόδοςθσ του προςωπικοφ τουσ,  

ζλεγχοσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και  

ζλεγχοσ παρακολοφκθςθσ του ωραρίου εργαςίασ) 

ΝΑΙ   
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11. Υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ δυνατότθτασ επιπλζον 

υποςτιριξθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων αναγκϊν, όπωσ 

αυτι προκφπτει μζςω βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ 

ζκτακτων αναγκϊν από ανάλογεσ περιπτϊςεισ. 

ΝΑΙ   

12. Κατάςταςθ προςφερόμενων υλικϊν κακαριότθτασ 

κακϊσ και τα πλθροφοριακά τουσ ζντυπα, τα δελτία 

δεδομζνων αςφαλείασ κακϊσ και τισ ςχετικζσ εγκρίςεισ 

αυτϊν (καταχϊρθςθ Ε.Μ.Ω.Ρ. για τα προϊόντα 

κακαριςμοφ και καταχϊρθςθ Ε.Μ.Ω.Ρ. και Ε.Ο.Ψ. για τα 

απολυμαντικά). 

ΝΑΙ   

13. Είδθ ατομικισ Υγιεινισ. ΝΑΙ   

14. Εν ιςχφ πιςτοποιθτικόISO 9001, των εταιρειϊν 
καταςκευισ του προςφερόμενου μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ κακϊσ και των παραςκευαςτριϊν εταιρειϊν 
των υλικϊν κακαριςμοφ. 

ΝΑΙ   

 

Οι ωσ ανωτζρω απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ (Α/Α1 - Α/Α14) κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 

καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα IΙ και εν γζνει ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ. 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμπλθρϊςει τον παραπάνω Ρίνακα, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ διευκρινίςεισ:  
i. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν οι 
αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ πλθροφνται ι όχι από τθν προςφορά.  

ii. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί απότον υποψιφιο Ανάδοχο θ παραπομπι ςτα υποβλθκζντα 
θλεκτρονικά αρχεία ςτο Ψάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά».  

 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 

δθλαδι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ,  και ςυμπεριλαμβάνει και 

τα ςτοιχεία ςτο Ραράρτθμα VII τθσ διακιρυξθσ, υπογράφεται  κατά περίπτωςθ από το νόμιμο/ ουσ 

εκπρόςωπο /ουσ του οικονομικοφ φορζα και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν 

αποτελοφν είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ. 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ. Το τίμθμα τθσ προςφοράσ (ςυνολικό κόςτοσ) κα 

δοκεί με μια και μοναδικι τιμι. Από τθν προςφορά κα προκφπτει το ςυνολικό κόςτοσ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν άνευ ΨΡΑ και ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ. Θ προςφερόμενθ τιμι κα αιτιολογεί και κα 

δικαιολογεί πλιρωσ το προςφερόμενο αντάλλαγμα. 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 

προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 

προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει ςτο ΡαράρτθμαVII τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 
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Στουσ πίνακεσ ανάλυςθσ οικονομικισ προςφοράσ επί ποινι αποκλειςμοφ ο υπολογιςμόσ του εργατικοφ 

κόςτουσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ και δεν κα πρζπει τα ηθτοφμενα 

ποςά να υπολείπονται του ελάχιςτου νομίμου (τθσ εν ιςχφ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ). 

 

 

Στθν οικονομικι  προςφορά  πρζπει να περιλαμβάνονται: 

το κόςτοσ των εργατικϊν (όλεσ οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ των ανάλογων φορζων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), πάςθσ 

φφςεωσ (δϊρα, άδειεσ), τα πάςθσ φφςθσ ζξοδα του ςυνεργείου κακαριότθτασ για το προςωπικό του 

οικονομικοφ φορζα (διοικθτικό κόςτοσ), το κόςτοσ των  απαραίτθτων υλικϊν κακαριότθτοσ και 

ςυντθριςεωσ (απορρυπαντικά , απολυμαντικά, ςακοφλεσ, μθχανιματα, εργαλεία, αναλϊςιμα κ.τ.λ.) των 

ειδϊν ατομικισ υγιεινισ (χαρτιοφ υγείασ, κρεμοςάπουνο) και ςυςκευϊν τοποκζτθςθσ υγροφ  ςάπωνοσ 

κακαριςμοφ χειρϊν ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ. Οι προβλεπόμενεσ κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ 

ακόμα και αν δεν μνθμονεφεται ειδικά  βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Βάςει του Ν.3863/2010, άρκρο 68όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν.4144/2013 «Συμβάςεισ 

εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν», οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, με ποινι 

αποκλειςμοφ, πρζπει να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ οικονομικισ τουσ προςφοράσ τα κάτωκι 

ςτοιχεία: 
α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. 

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία  τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 

εργαηομζνων. 

ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, εφόςον πρόκειται για κακαριςμό χϊρων. 

 

Στθν οικονομικι τουσ προςφορά οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο διοικθτικό κόςτοσ 

παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ 

Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, οφείλουν να επιςυνάπτουν ςτθν οικονομικι προςφορά 

αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία  τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α.,για ολοκλιρωςθ του ζργου ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπει θ διακιρυξθ και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. άρκρο 95 παρ.5 του 

Ν.4412/2016). 

Θ τιμι με κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των 

προςφορϊν. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ παραμζνουν  ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ςε τυχόν 

παρατάςεισ τθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: 

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, 

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016, 
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γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ  (βλ. άρκρο 26 παρ.4 του Ν.4412/2016), 

δ) Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ, 

ε) δεν δίδεται ενιαία τιμι για ολόκλθρο το ζργο που προκθρφχκθκε.  

 

Θ  Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ Συμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για 

τθν τεκμθρίωςθ του ευλόγου ι μθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να 

παρζχουν αυτά. 

 

Από τθν οικονομικι προςφορά πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια το ποςό, το οποίο επιδιϊκει να λάβει ο 

Ανάδοχοσ, ο οποίοσ και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για το εάν κατά τθ διάρκεια ολοκλιρωςθσ του 

ζργου προκφπτουν παράγοντεσ (πλθν των  ςυνιςτϊντων ανωτζρα βία), τουσ οποίουσ δεν είχε υπολογίςει.  

 

Το Εφετείο Ακθνϊν δεν υποχρεοφται να προβεί ςε καμία ςυμπλθρωματικι δαπάνθ. 

 

Το Εφετείο Ακθνϊν δεν ζχει ουδεμία ευκφνθ ζναντι του αναδόχου, των εργαηομζνων εισ αυτόν, των 

προμθκευτϊν ι τρίτων πζραν του ποςοφ που κα κακοριςκεί να καταβάλλεται ςτον ανάδοχο μθνιαίωσ 

βάςει τθσ ςχετικισ ςυμβάςεωσ που κα υπογραφεί. Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ 

ςυνδζεται μόνο με αυτόν και ουδεμία απολφτωσ ςχζςθ ζχει με τθν Υπθρεςία. 

 

Στθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνεται : 

α) Το εργατικό κόςτοσ  

β) Τα πάςθσ φφςθσ ζξοδα του ςυνεργείου κακαριότθτασ για το προςωπικό του (διοικθτικό κόςτοσ) 

γ) Το κόςτοσ των απαραίτθτων υλικϊν κακαριότθτοσ και ςυντθριςεωσ, (απορρυπαντικά , απολυμαντικά, 

ςακοφλεσ, μθχανιματα εργαλεία , αναλϊςιμα κ.λ.π.) και ςυςκευϊν τοποκζτθςθσ για τα είδθ ατομικισ 

υγιεινισ τα οποία τίκενται ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ, 

δ) Το ςυνολικό κόςτοσ των ειδϊν ατομικισ υγιεινισ ( χαρτιά υγείασ ,  υγρόσ ςάπων κακαριςμοφ χειρϊν ) 

Ειδικά για τα είδθ ατομικισ υγιεινισ κα γίνεται ςαφισ αναφορά ςτθν οικονομικι προςφορά τθσ τιμισ ανά 

μονάδα μζτρθςθσ 

ε) Οι προβλεπόμενεσ κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον ανάδοχο. 

ςτ)  Κάκε δαπάνθ αναγκαία για τον κακαριςμό του κτιρίου, αςφάλιςτρα, ειςφορζσ προσ Ταμεία 

αςφαλίςεωσ και τρίτουσ, τζλθ χαρτοςιμου, τα γενικά ζξοδα, το όφελοσ του αναδόχου. 

η) Οποιαδιποτε άλλθ ειςφορά, επιβάρυνςθ ι δαπάνθ ακόμα και αν δεν μνθμονεφεται ειδικά  βαρφνει τον 

ανάδοχο. 

 

Το εργατικό κόςτοσ κα υπολογιςτεί υποχρεωτικά επί ποινι αποκλειςμοφ με το θμερομίςκιο ι ωρομίςκιο 

ανά περίπτωςθ  για άγαμο εργαηόμενο άνω των 25 ετϊν με τριετι προχπθρεςία κατϋελάχιςτο (3-6 

χρόνια) , βάςει τθσ ιςχφουςασ Εκνικισ Συλλογικισ Σφμβαςθ Εργαςίασ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ. 

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ νομοκεςίασ δθλαδι να 

καταβάλει τισ νόμιμεσ αποδοχζσ οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των 

προβλεπόμενων. Θα τθρεί το νόμιμο ωράριο, τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ και τουσ όρουσ υγιεινισ και 

αςφάλιςθσ των εργαηομζνων όπωσ ειδικότερα ορίηουν οι 31262/16.11.2006, 30440/8-5-2006 και 

31372/9-8-2010 εγκφκλιοι του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ κακϊσ και το άρκρο 

68 του Ν. 3863/2010 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4144/2013.  

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ του ανωτζρω όρου κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τον 

ανάδοχο. 
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Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ, κα ηθτείται εγγράφωσ θ 

αιτιολόγθςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ προςφοράσ πριν τθν απόρριψι τθσ ςφμφωνα με τον 4412/2016  . Θ 

εξακρίβωςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ προςφοράσ κα γίνεται με τθν παροχι διευκρινίςεων εκ μζρουσ του 

υποψθφίου αναδόχου (επαλικευςθ προςφοράσ). Εάν και μετά τθν παροχι των ςτοιχείων για τθν 

επαλικευςθ τθσ προςφοράσ, ο υπολογιςμόσ του εργατικοφ κόςτουσ ι οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν είναι 

ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ  ι  κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ Ρροςφορά κα 

απορρίπτεται. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  (άρκρο 97 του Ν.4412/2016). 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα διακοςίων 

ςαράντα (240) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (άρκρο 

97 παρ.1 και 4 του Ν.4412/2016). 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν (άρκρο 91 του Ν.4412/2016). 

 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ (πρβλ.άρκρα 92-97, 

100,102-104 του Ν.4412/2016).  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
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4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν (παρ.6 άρκρ.100 του Ν.4412/2016 και ΥΑ56902/2015 

“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων ΕΣΘΔΘΣ, άρκρο 16). 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 

φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» τθν 15-06-2018 και ϊρα 11:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 

και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 

τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 

δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 

τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 

ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 

διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 

αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μζλθ του οργάνου (πρβλ.και άρκρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016 ςφμφωνα με το οποίο θ Α.Α επικοινωνεί 

με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδόςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 

εγκυρότθτά τουσ). 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 

προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 

γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 

τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 

αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 

ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και 

ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι  των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν 

προςφορϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α και β οι 

φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν κα αποςφραγιςτοφν αλλά τθροφνται από τθν Ανακζτουςα  Αρχι 

μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 

αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 

προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι (μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ Α.Α 

ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ) προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι (βλ. άρκρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016) απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 

εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 

κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. *Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά 

αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται 

αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκειται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ κατά τθν αξιολόγθςθ των 

υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθ 

διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν 

εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ  κατωτζρω απόφαςθ+. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ (βλ.άρκρο 90 παρ.1 του Ν.4412/2016). Θ 

κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που 

υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 

αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 

«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ (πρβλ.εδ.γ’ τθσ παρ.4 του άρκρου 100 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.18 του Ν.4497/2017. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 

τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου(άρκρ.103 του 

Ν.4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 107 περ.19 του Ν.4497/2017) - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 

μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 

που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 

δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 

για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 

μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 

(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 

θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 

αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
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Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 

δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 

προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 

αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 

θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ (παρ.3 και 4 

του άρκρ.103 του Ν.4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 107 περ.20 και 21 του Ν. 4497/2017) 

εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 

(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (άρκρ.104 

παρ.2,3 του Ν.4412/2016). 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 

διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 
3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ (άρκρ.105 του Ν.4412/2016). 

 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 

αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 

τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 

εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 
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α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 

βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 

αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 35 

του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 

προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ (πρβλ. άρκρ.105 παρ.3 του Ν. 4412/2016 όπωσ 

τροποποιικθκε με το  άρκρο 107 περ.26 του Ν.4497/2017). 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ του 

προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 

πρόςκλθςθσ (πρβλ. άρκρ.105 παρ.4 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρ.107 περ.27 του 

Ν.4497/2017). Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (άρκρ.105 παρ.5 και 

135 παρ.1 του Ν.4412/2016).  

 
3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 

αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 

αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (πρβλ. άρκρ.360 του 

Ν.4412/2016) θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

 

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 

πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ (πρβλ. 

άρκρ.361 του Ν.4412/2016). 

 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 του 

Ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ Υ.Α 56902/2015) μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 

ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 

Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 

PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
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προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν (ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 

άρκρου 8 τθσ Υ.Α56902/15). 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 

19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 

προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 

ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 

άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 

ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 

ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 

των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 

απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 

εξζταςθσ τθσ προςφυγισ (άρκρ.367 του Ν.4412/2016). 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 

ΑΕΡΡ  (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ39/4-5-2017-Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν 

προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν). 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 

κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά (πρβλ.άρκρο372 παρ.4 τελευτ. εδ. του Ν.4412/2016). 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 

ΡαράρτθμαVIIIτθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. Σε περίπτωςθ 

άςκθςθσ από τθν Α.Α του δικαιϊματοσ παρατάςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ απαιτείται θ προςκόμιςθ από τον 

ανάδοχο νζασ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 

 
4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 
4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 130 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

 

4.3.1Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ. Ειδικότερα ωσ προσ τθν εκνικι εργατικι και κοινωνικοαςφαλιςτικι νομοκεςία, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ ελλθνικοφσ νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία (εργατικι 

νομοκεςία) και τισ διατάξεισ για αμοιβζσ και με τθ ρθτι υποχρζωςθ να καταβάλει τισ νόμιμεσ αποδοχζσ 

ςτουσ εργαηομζνουσ, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων 

από τισ οικείεσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ ςτισ οποίεσ τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι, να τθρεί το  

νόμιμο ωράριο εργαςίασ, ωσ και τισ νόμιμεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ 

των εργαηομζνων, τισ λοιπζσ κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόρουσ κ.λ.π, κα ευκφνεται δε ζναντι 

των Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να 

εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο, ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ και ςε κάκε 

τρίτο. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο (και τουσ τυχόν υπεργολάβουσ του) ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Σε περίπτωςθ που 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω αναφερομζνων όρων παρζχεται το δικαίωμα ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ. 

 

4.3.2 Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ, περιλαμβάνονται, επιπλζον 

του όρου του πρϊτου εδαφίου, και τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ ςτϋ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει κακϊσ και ο ειδικόσ όροσ τθσ 

παραγράφου 3 του ίδιου άρκρου. 

 

4.3.3Ειδικοί Προι 

Ι) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται και είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμίασ ι 

βλάβθσ που τυχόν προκλθκεί ςτο προςωπικό ι ςτουσ χϊρουσ (κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του Εφετείου ςτο 

ςφνολό τουσ, γραφεία- αίκουςεσ ακροατθρίων- κοινόχρθςτουσ εξωτερικοφσ-εςωτερικοφσ χϊρουσ κ.λ.π), ι 

ςε οποιονδιποτε τρίτο, εφόςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του προςωπικοφ ι των εργαςιϊν του. 

ΙΙ) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ζναν (1) επόπτθ για τθν επίβλεψθ τθσ ςφμβαςθσ και επικοινωνία 

με τα αρμόδια όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τον οποίον κα γνωςτοποιιςει ςε αυτι. 

ΙΙΙ) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων 

και είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο 

προςωπικό του. 

ΙV) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτο προςωπικό του των νομίμων αδειϊν, αναπαφςεων (repos) 

και να καλφπτει τα κενά από αςκενείσ ι αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ για τθν εκπλιρωςθ των 

αναλαμβανομζνων με τθν παροφςα υποχρεϊςεϊν του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

V) Θ κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ςυνεπάγεται εκ μζρουσ των προςφερόντων τθν πλιρθ αποδοχι των όρων 

τθσ παροφςασ. 

 
4.4 Υπεργολαβία 

 

4.4.1.Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου 

4.4.2.Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ (πρβλ. άρκρ.78 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3.Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 
4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ, άλλωσ τθσ υπθρεςίασ που ορίηεται με 

απόφαςθ τθσ Α.Α (πρβλ.άρκρ.216 παρ.1 του Ν.4412/2016).  

 
4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  (άρκρο133 του Ν.4412/2016) 

 

4.6.1.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
 

4.6.2.Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του 
άρκρου 68 του ν. 3863/2010. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 
(άρκρο 200 παρ.1,2,3,5 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποπ. με το άρκρο 107 περ.35,36 του Ν.4497/2017) 

 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται ςτο τζλοσ κάκε μινα με τθν ζκδοςθ  και παράδοςθ 

τραπεηικισ επιταγισ του αναλογοφντοσ ποςοφ, αφοφ κα εκδοκεί βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ που κα 

πιςτοποιείται ότι εξετελζςκθςαν όλεσ οι εργαςίεσ από το πρόγραμμα κακαριότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν 

και με τθ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ του ζργου κα δφναται να λάβει το 1/12 του 

ςυνολικοφ ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ κακαριότθτασ από το Ειδικό Γραφείο τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν. Θ βεβαίωςθ αυτι κα δίδεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ελζγχου 

Κακαριότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ πλθρωμισ του ζργου οι εργαςίεσ εκάςτου μινα κεωροφνται αυτοτελζσ τμιμα του 

ζργου, μθ ςυνδεόμενο κακ' οιονδιποτε τρόπο με τισ εργαςίεσ των άλλων μθνϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Κατά ελάχιςτο τα δικαιολογθτικά είναι τα εξισ: 

α. Τιμολόγιο  παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου, 

β. Αντίγραφο τθσ Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ (Α.Ρ.Δ.) του ΙΚΑ του προθγοφμενου μινα που 

αφορά τουσ απαςχολοφμενουσ υπαλλιλουσ ςτθ ςφμβαςθ κακαριςμοφ (άρκρ.200 παρ.6 του 

Ν.4412/2016), 

γ. Ριςτοποιθτικά Ψορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

δ. Ρρωτόκολλο παραλαβισ και βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ ότι οι υπθρεςίεσ 

εκτελζςκθκαν κανονικά και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ για το ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα. 

5.1.2.Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
 
α)Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει), 
 
β)Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, ζηην περίπηωζη ποσ η ζύμβαζη 

ζσναθθεί μεηά ηην έκδοζη ηης ζτεηικής Κ.Υ.Α. 
 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

 

5.2.1.Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ  (άρκρ.203 του Ν.4412/2016) από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 

αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί 

υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 

εξθγιςεων,  θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Επί πλζον 

μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ 

ςυμμετοχι του ςε (μελλοντικζσ) διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 

τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ των 

υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΨΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

 
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων(άρκρ.205 του 

Ν.4412/2016). 

 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 

νομιμότθτασ και ουςίασ  ενϊπιον τθσ Α.Α ι του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 

του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου 

(πρβλ.εδ.β’ του άρκ.205 τουΝ.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρ.107 περ.37 του Ν.4497/2017). 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  

επιτροπι παραλαβισ θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο(Συνζλευςθ 

Επιτροπισ Διαχείριςθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν ι διάδοχο όργανο)για όλα τα ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 

και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 

άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 

οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 

επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 

τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 

ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 

απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 

ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 

ςφμβαςθσ που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 

φυλάςςεται ςτο χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 

ανάδοχο ςτθν ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ  του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

 
 
6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ (άρκρο 217 του Ν.4412/2016). 

 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ, με ςχετικό  δικαίωμα 

παράταςισ τθσ από το Εφετείο Ακθνϊν για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ. 
 

Για τθν παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει εκ νζου εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ 
προαίρεςθσ χωρίσ ΨΡΑ. 

 
6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 

αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται το πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 

ποςοτικισ παραλαβισ.  
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Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 

Ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 

ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 

προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 

θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 

θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 

απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 

άρκρου 218 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων 

ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  Σφμφωνα με το άρκρο 68 παρ.5 εδ.β’ του 

Ν.3863/2010, όταν οι παραβάςεισ του εν λόγω άρκρου διαπιςτϊνονται κατά τθν παραλαβι του ζργου, τα 

δικαιϊματα που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ δεν ικανοποιοφνται, καταβάλλονται όμωσ από τον φορζα 

(αποδζκτθ των υπθρεςιϊν) οι αποδοχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ και αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ τουσ 

ειςφορζσ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ(άρκρο 220 του Ν.4412/2016). 

 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 

αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 

τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 

Ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο Ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ τιμισ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 

Ανάδειξθ αναδόχου για τθν ετιςια κακαριότθτα όλων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων του 

Δικαςτικοφ Μεγάρου του Εφετείου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 κακϊσ και του νζου 

Δικαςτικοφ Κτιρίου του Εφετείου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Δζγλερθ όπου ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ του Εφετείου 

Ακθνϊν, τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν, τθσ Υπθρεςίασ του 

Ροινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν, των Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ 

Ακινασ, το Αρχείο του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν και το Γενικό Αρχείο και Τμιμα του Ροινικοφ Αρχείου του 

Ρρωτοδικείου Ακθνϊν με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει τιμισ, για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ,από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ,με μονομερζσ 

δικαίωμα του Εφετείου Ακθνϊν για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ. 

 

 

ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Ωρθματοδότθςθ: ΤΑΜΕΙΟ ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΫΝ ΚΤΙΙΫΝ (ΤΑ.Ω.ΔΙ.Κ)  

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΨΡΑ : 540.322,58€             

Αξία δικαιωμάτων προαίρεςθσ/παράταςθσ: 540.322,58€             

Ψ.Ρ.Α. : 129.677,42€  

Κράτθςθ υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 0,06% : 324,19€  

Κράτθςθ υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. 0,06% : 324,19€  

Ωαρτόςθμο κρατιςεων 3% : 19,45€  

ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου 20% : 3,89€  

   

Κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου 0,02% : 108,06€ ςτθν περίπτωςθ 

που θ ςφμβαςθ 

ςυναφκεί μετά 

τθν ζκδοςθ τθσ 

ςχετικισ Κ.Υ.Α. 

 

Ωαρτόςθμο κρατιςεων 3% : 3,24€ 

ΟΓΑ επί του χαρτοςιμου 20% : 0,65€ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

 

1. ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΧΩΩΝ ΡΟΥ ΘΑ ΚΑΘΑΙΗΟΝΤΑΙ 

Ακολουκεί ενδεικτικι περιγραφι των χϊρων του κτθρίου επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 κακϊσ και του 

νζου Δικαςτικοφ Κτιρίου του Εφετείου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Δζγλερθ, προσ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων. 

Το Εφετείο Ακθνϊν δεν υπζχει ευκφνθ για ελλιπι περιγραφι δεδομζνου ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται 

να επαλθκεφςουν με ιδία ευκφνθ τθν κατωτζρω περιγραφι και τθν ζκταςθ και μορφι των χϊρων. Το 

παρακάτω πρόγραμμα κακαριςμοφ περιλαμβάνει τον κακαριςμό όλων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων 

του Δικαςτικοφ Μεγάρου του Εφετείου Ακθνϊν,επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 κακϊσ και του νζου 

Δικαςτικοφ Κτιρίου του Εφετείου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Δζγλερθ, όπου ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ του Εφετείου 

Ακθνϊν, τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν, τθσ Υπθρεςίασ του 

Ροινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν, των Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ 

Ακινασ, το Αρχείο του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν και το Γενικό Αρχείο και Τμιμα του Ροινικοφ Αρχείου του 

Ρρωτοδικείου Ακθνϊν, δθλαδι γραφεία, αίκουςεσ Δικαςτθρίων, γραφεία διαςκζψεων, αμφικζατρο, 

διάδρομοι, κοινόχρθςτοι χϊροι, χϊροι Υγιεινισ (τουαλζτεσ W.C.), κρατθτιρια, χϊρουσ ςτάκμευςθσ 

αυτοκινιτων (γκαράη), είςοδοι, εξωτερικοί χϊροι, και υαλοπίνακεσ εςωτερικά εξωτερικά περιμετρικά των 

κτιρίων. 

2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

Α)ΧΩΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΘΝΩΝ ΣΤΟ ΚΤΘΙΟ ΕΡΙ ΤΘΣ ΟΔΟΥ ΚΥΙΛΛΟΥ 

ΛΟΥΚΑΕΩΣ 14 ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΘΙΟΥ ΔΕΓΛΕΘ. 

Οι χϊροι του Εφετείου Ακθνϊν και τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν ςτο κτιριο επί τθσ οδοφ   Κυρίλλου 

Λουκάρεωσ 14 και ςτο νζο Δικαςτικό Κτιριο Δζγλερθ καταλαμβάνουν περίπου ςυνολικι επιφάνεια 66.850 τ.μ 

 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

Καθαρισμός : 

χϊροι κτθρίου επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14  

- 1, -2 Υπογείου, Ιςογείου, Θμιϊροφου, 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου ορόφου του με ςυχνότθτα πζντε (5) 

φορζσ τθν εβδομάδα. 

χϊροι νζου κτθρίου επί τθσ οδοφ Δζγλερθ 

Α τμιμα κτθρίου : - 3ου, -2ου, -1ου ορόφου, Ιςογείου και 

Β τμιμα κτιρίου : Υπογείου, Ιςογείου, 1ου ορόφου με ςυχνότθτα πζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα. 

Οι χϊροι είναι γραφεία, κοινόχρθςτοι χϊροι, 34 αίκουςεσ ςυνεδριάςεων, 34 αίκουςεσ διαςκζψεων, 

αμφικζατρο, τουαλζτεσ κλιμακοςτάςια , αποκικεσ, γκαράη , αρχεία , χϊροι αναμονισ - υποδοχισ, αςανςζρ, 

διάδρομοι, κρατθτιρια, ςκάλεσ, είςοδοι και εξωτερικοί χϊροι (προαφλια, πεηοδρόμια). 

Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια των αχριςτων, πλφςιμο – απολφμανςθ 

αυτϊν . 

Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ – ξεςκόνιςμα γραφείων, επίπλων, ι άλλων μικροαντικειμζνων. 

Ξεςκόνιςμα ξφλινων - μεταλλικϊν επίπλων και αρχειοκθκϊν, κακϊσ επίςθσ βιβλιοκικεσ, ντουλάπεσ, ράφια, 

ςϊματα κζρμανςθσ κλπ. 

Κακαριςμόσ -απολφμανςθ τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν. 

Επιμελζσ ςκοφπιςμα μοκετϊν με θλεκτρικι μθχανι. 

Σχολαςτικό ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα δαπζδων. 

Κακαριςμόσ ηαρντινιζρων, φυτϊν και λοιπά ςκουπιδάκια. Κακαριςμόσ των κοινόχρθςτων μθχανϊν 

(φωτοτυπικά κλπ.) Κακαριςμόσ εςωτερικϊν περβαηιϊν - παρακφρων. 

Β. ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ 
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Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια των αχριςτων, πλφςιμο  - απολφμανςθ 

αυτϊν. 

Σχολαςτικό ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα δαπζδων. 

Κακαριςμόσ εςωτερικϊν περβαηιϊν παρακφρων. 

Γ. ΧΩΡΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

Ρλφςιμο λεκάνθσ με απολυμαντικό υγρό. 

Ρλφςιμο των πλακιδίων . 

Άδειαςμα καλακιϊν , πλφςιμο -απολφμανςθ αυτϊν  και αλλαγι τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ. 

Τοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ, κρεμοςάπουνου και ςυςκευϊν τοποκζτθςθσ αυτϊν όπου απαιτείται. 

Κακαριςμόσ των κακρεπτϊν. 

Κακαριςμόσ των νιπτιρων 

Κακαριςμόσ και αφαίρεςθ αλάτων. 

Κακαριςμόσ κρουνϊν (βρυςϊν). 

Σχολαςτικό ςφουγγάριςμα δαπζδου. 

Ο κακαριςμόσ των χϊρων ατομικισ υγιεινισ κα ΕΚΤΕΛΕΚΤΑΙ κατά τον εξισ τρόπο: Ωρθςιμοποιείται κίτρινο 

κουβαδάκι με ςφουγγάρι & γάντια , νερό με το ανάλογο απορρυπαντικό για το κακάριςμα ςε όλεσ τισ 

επιφάνειεσ  ΕΚΤΟΣ ΛΕΚΑΝΘΣ ξεκινϊντασ από το κακαρότερο ςθμείο δθλαδι πλακίδια- κρουνοί- νιπτιρεσ. Ο 

κακαριςμόσ τθσ λεκάνθσ γίνεται με  ΔΙΑΨΟΕΤΙΚΑ  των αμζςωσ προθγουμζνων υλικά κακαριςμοφ (κουβαδάκι- 

γάντια- ςπόγγουσ) ωσ εξισ: Ωρθςιμοποιείται κόκκινο κουβαδάκι το οποίο περιζχει νερό και απορρυπαντικό - 

απολυμαντικό. Κακαρίηεται  κατά ΡΫΤΟΝ το εξωτερικό τθσ λεκάνθσ.  Αδειάηεται εντόσ αυτισ το περιεχόμενο 

του κόκκινου κουβά και εν ςυνεχεία  ακολουκεί ο εςωτερικόσ κακαριςμόσ  τθσ λεκάνθσ  που  γίνεται 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με το βουρτςάκι. Ωλωριοφχο διάλυμα  χρθςιμοποιείται μόνο ςτθ λεκάνθ. Επακολουκεί ξζπλυμα 

τθσ λεκάνθσ εν ςυνόλω κατά προτίμθςθ με πλυςτικι μθχανι. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με τθ ΙΪΘ επαρκοφσ κακαροφ 

φδατοσ με τθ χριςθ  ΚΑΘΑΟΥ κουβά (χρθςιμοποιοφμενου αποκλειςτικά για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία). 

Απομάκρυνςθ των υδάτων από το δάπεδο με τον ενδεδειγμζνο για τθν περίπτωςθ τρόπο (Σφουγγάριςμα). 

Απολφμανςθ του εξοπλιςμοφ των WCμε υγρά απολυμαντικά κακθμερινά. Σωςτόσ- ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ 

και απομάκρυνςθ των ρφπων με ειδικοφσ ςπόγγουσ για τουσ νιπτιρεσ, κρουνοφσ, πλακίδια). Αντίςτοιχοι 

ςπόγγοι  ΡΑΝΤΟΤΕ διαφορετικοί των ανωτζρω χρθςιμοποιοφνται  για τον κακαριςμό ςτισ λεκάνεσ (ΜΟΝΟΝ 

ΕΞΫΤΕΙΚΑ- ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΤΣΑΚΙ-PIGAL).  Το βουρτςάκι κακαριςμοφ  μετά από τθν εκάςτοτε 

ςυγκεκριμζνθ χριςθ του κα  βρίςκεται τοποκετθμζνο ςε κικθ (δοχείο) που κα περιζχει απολυμαντικό υγρό. 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΟΟΣ: ΟΙ ςπόγγοι που χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό των τουαλετϊν και ςυγκεκριμζνα  των  

λεκανϊν ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ να χρθςιμοποιοφνται για  τον κακαριςμό οποιουδιποτε άλλου εξοπλιςμοφ που 

υπάρχει μζςα ςτο WC. Ο κακαριςμόσ και θ αφαίρεςθ αλάτων από τα μεταλλικά είδθ υγιεινισ  πρζπει να 

γίνεται με ειδικά υγρά απορρυπαντικά που  κακαρίηουν τουσ κρουνοφσ (βρφςεσ) χωρίσ να  διαβρϊνουν  το 

μζταλλο. Κάκε ομάδα WCκα εφοδιάηεται με  κουβά ςφουγγαρίςματοσ που κα χρθςιμοποιείται ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

και ΜΟΝΟ για τθν κακαριότθτα των ςυγκεκριμζνων χϊρων υγιεινισ. 

Δ. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 

Επιμελζσ ςκοφπιςμα μοκετϊν με θλεκτρικι μθχανι και αποκομιδι απορριμμάτων. 

Λεπτομερισ κακαριςμόσ επίπλων και ςυγκεκριμζνα εδρϊν Δικαςτϊν, κϊκων Δικαςτϊν, βιματοσ Μάρτυροσ,  

εδράνων (κακιςμάτων) Δικθγόρων, διαχωριςτικϊν ςτθκαίων και κακιςμάτων κοινοφ. 

Σχολαςτικό ςκοφπιςμα μοκετϊν με θλεκτρικι μθχανι. 

Επιμελζσ ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα δαπζδων όπου δεν υπάρχουν μοκζτεσ. 

Κακαριςμόσ εςωτερικϊν περβαηιϊν παρακφρων. 

Ε. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 

Κακαριςμόσ των καλακιϊν, απολφμανςι τουσ και αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ. Ξεςκόνιςμα περβαηιϊν , 

κατευκυντιριων πινακίδων, φωλεϊν (κυτίων) πυραςφάλειασ, κακιςμάτων κ.λ.π.  Επιμελισ κακαριςμόσ και 

πλφςιμο των ψυκτϊν με υλικά κακαριςμοφ αποκλειςτικά γι’ αυτοφσ.  Επιμελζσ ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα 

κλιμακοςταςίων. Κακαριςμόσ των κιγκλιδωμάτων. 
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Οι διάδρομοι οι χϊροι αναμονισ - υποδοχισ κοινοφ και οι είςοδοι κα ςκουπίηονται κακθμερινά και ςτθν 

ςυνζχεια κα πλζνονται με μθχανζσ πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ . Σφουγγάριςμα με ςφουγγαρίςτρα κα γίνεται μόνο 

ςε εςοχζσ ςτουσ διαδρόμουσ ςτουσ χϊρουσ αναμονισ και ςτισ ειςόδουσ όπου δεν μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν μθχανικά μζςα. 

Κακθμερινά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κα πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ για τον εντοπιςμό κάκε πρόςκετου υλικοφ  

ρφπανςθσ(τςίχλεσ, αυτοκόλλθτα κ.λ.π.) και κα πρζπει να γίνεται άμεςθ απομάκρυνςθ κάκε τζτοιου είδουσ 

υλικοφ. 

Οι πίνακεσ ανακοινϊςεων κα κακαρίηονται με νωπό απορροφθτικό πανί κακαριότθτασ και με υγρό 

κακαριςμοφ. Θα αφαιροφνται οι αφίςεσ που τυχόν επικολλοφνται  ςε τοίχουσ, υαλοπίνακεσ κ.λ.π. και ςε 

οποιονδιποτε άλλο  χϊρο . 

ΣΤ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 

Συςτθματικόσ κακαριςμόσ των τοιχωμάτων αυτϊν, των κακρεπτϊν, των δαπζδων, των κυρϊν. 

Επιμελισ κακαριςμόσ με θλεκτρικι ςκοφπα του αρμοφ υποδοχισ τθσ πόρτασ και των οδθγϊν ολιςκιςεωσ των 

κυρϊν των καλάμων από τθ ςκόνθ και από άλλα απορρίμματα για τθν εφρυκμθ λειτουργία των κυρϊν  των 

ανελκυςτιρων. 

Ζ. ΕΙΣΟΔΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  

Συςτθματικόσ κακαριςμόσ των χϊρων ειςόδου. 

Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ και ςκοφπιςμα όλων των εξωτερικϊν χϊρων περιμετρικϊσ του κτθρίου, ιτοι 

προαυλίων, κλιμάκων, πεηοδρομίων κλπ. Ειδικά τα μάρμαρα περιμετρικά του κτιρίου κα κακαρίηονται  

επμελϊσ κακθμερινά με μπαταριοκίνθτθ μθχανι πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ. 

Κακθμερινά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κα πρζπει να γίνεται  ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ για τον εντοπιςμό κάκε 

πρόςκετου υλικοφ  ρφπανςθσ (τςίχλεσ, αυτοκόλλθτα κ.λπ.) και κα πρζπει να γίνεται άμεςθ απομάκρυνςθ κάκε 

τζτοιου υλικοφ. 

Η. ΓΚΑΡΑΖ 

Κακθμερινι  ςυςτθματικι ςυλλογι παντόσ είδουσ απορριμμάτων π. χ. αποτςίγαρα, μεταλλικά κουτιά κλπ . 

Επιμελζσ  πλφςιμο μια φορά τθν εβδομάδα όλων των χϊρων των υπόγειων γκαράη με επικακιμενθ μθχανι 

πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ. 

 

 Μθνιαίωσ: 

Επιμελισ κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά περιμετρικά. 

Κακαριςμόσ εςωτερικϊν διαχωριςτικϊν και από τισ δφο όψεισ. 

Κακαριςμόσ μθχανοςταςίων. Ξεςκόνιςμα ςωλθνϊςεων. Ρλφςιμο κυρϊν. 

Λεπτομερισ κακαριςμόσ όλων των επιφανειϊν των τοίχων , των γραφείων, των αικουςϊν ςυνεδριάςεων και 

διαςκζψεων, των κρατθτθρίων, των διαδρόμων και των κλιμακοςταςίων. 

 

 Ανά τετράμθνο: 

Επιμελισ κακαριςμόσ των εξωτερικϊν υαλοπινάκων ςε όλουσ τουσ ορόφουσ.Τα υαλοπετάςματα που δεν είναι 

δυνατόν να κακαρίηονται με πρόςβαςθ εκ των ζςω, κα κακαρίηονται εξωτερικά με ειδικό όχθμα με αναβατόριο 

και καλάκι. 

 Ανά Εξάμθνο: 

Γυάλιςμα πλαςτικϊν δαπζδων και κρυςταλλοποίθςθ μαρμάρων αφοφ προθγθκεί ο εισ βάκοσ κακαριςμόσ. 

Ρλφςιμο μοκετϊν εισ βάκοσ με ειδικζσ μθχανζσ πλυςίματοσ που περιζχει νερό και απορρυπαντικό ι αφρό 

κακαριςμοφ , ςτα γραφεία, ςτισ αίκουςεσ ακροατθρίων και διαςκζψεων. 

 

Απαςχολοφμενο προςωπικό χϊρων Εφετείου Ακθνϊν, Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν του κτθρίου επί τθσ 

οδοφ ΚυρίλλουΛουκάρεωσ 14 και του νζου Δικαςτικοφ κτθρίου Δζγλερθ. 
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Για τισ παραπάνω εργαςίεσ, απαιτοφνται 6 άτομα, πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα (Δεφτερα - Ραραςκευι) και 

με πρωινό ωράριο από 07.30' ζωσ 15.30', που κα απαςχολοφνται με τθν ςυντιρθςθ τθσ κακαριότθτασ των 

ακροατθρίων, των κοινόχρθςτων χϊρων των τουαλετϊν (W.C.) του περιβάλλοντοσ χϊρου περιμετρικά των  

κτιρίων , κακϊσ και  με τον εφοδιαςμό των τουαλετϊν με υλικά ατομικισ υγιεινισ. 

Επίςθσ,  34 άτομα, πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα (Δεφτερα - Ραραςκευι) τουλάχιςτον για 3,5 ϊρεσ και με 

απογευματινό ωράριο από 16.00 ζωσ και 19.30 και οπωςδιποτε μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν που 

αναφζρονται ςτο παραπάνω πρόγραμμα του κακαριςμοφ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο ζγκαιροσ και επιμελισ 

κακαριςμόσ όλων των παραπάνω χϊρων. 

Για τον κακαριςμό των υαλοπινάκων όλων των χϊρων των κτιρίων κα απαςχολοφνται τζςςερα (4) άτομα,  

πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα ( Δεφτερα - Ραραςκευι ) και με τζςςερισ (4) ϊρεσ εργαςίασ τθν θμζρα και με 

ωράριο που κα ςυμφωνείται με τθν υπθρεςία, ςφμφωνα με τθν παράγραφο Η). 

 

 

Β)   ΧΩΩΝ ΕΤΑΙΙΑΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΛΙΚΩΝ ΑΘΘΝΩΝ 

Τα γραφεία τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν καταλαμβάνουν περίπου επιφάνεια 120 τ.μ. 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

Απολφμανςθ των καλακιϊν των αχριςτων, αλλαγι  πλαςτικισ ςακοφλασ, τοποκζτθςθ χαρτιϊν υγείασ και 

ςαπουνιοφ ςτισ ςαπουνοκικεσ. 

Σχολαςτικό ςκοφπιςμα αυτϊν με θλεκτρικι ςκοφπα. 

 Εβδομαδιαίωσ: 

Κακαριςμόσ του χϊρου (ςκοφπιςμα- ςφουγγάριςμα), ξεςκόνιςμα των επίπλων (γραφείων,βιβλιοκθκϊν), των 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν. 

 Τριμθνιαίωσ: 

Ρλφςιμο των τοίχων, κακαριςμόσ των υαλοπινάκων. 

 Ετθςίωσ: 

Ρλφςιμο μοκετϊν. 

Απαςχολοφμενο προςωπικό Χϊρων Εταιρίασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν: 

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ απαιτείται ζνα (1) άτομο πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα ( Δεφτερα - Ραραςκευι ) 

για δφο (2) ϊρεσ και από ϊρα 16:00- 18:00 και μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν. 

 

Γ)  ΧΩΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΘΝΩΝ 

Θ επιφάνεια ςε τετραγωνικά μζτρα του χϊρου ςτον οποίο ςτεγάηεται το Ροινικό Μθτρϊο τθσ Υπθρεςίασ τθσ 

Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν  ςτο κτίριο επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 είναι περίπου 1.300 τ. μ. 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ των επτά (7) τουαλετϊν, αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα 

καλάκια των αχριςτων και απολφμανςι τουσ, τοποκζτθςθ χαρτιϊν υγείασ και ςαπουνιοφ ςτισ ςαπουνοκικεσ,  

επιμελζσ ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των γραφείων και των κοινόχρθςτων χϊρων. 

 Μθνιαίωσ: 

Επιμελισ κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά περιμετρικά. 

Απαςχολοφμενο Ρροςωπικό Χϊρων Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν: 

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ απαιτοφνται δφο (2) άτομα , πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα ( Δεφτερα - 

Ραραςκευι ) και προσ το τζλοσ του ωραρίου 12:00 - 15:00 μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν, γιατί από τθ φφςθ του 

αντικειμζνου τθσ εργαςίασ , δεν επιτρζπεται ςε άτομα εκτόσ τθσ υπθρεςίασ να ζχουν κλειδιά του χϊρου και να 

ζχουν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα αρχεία και ςτα γραφεία. 
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Δ) ΧΩΩΝ ΤΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΩΝ ΑΝΘΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΩΓΘΣ ΑΘΘΝΑΣ 

Θ επιφάνεια ςε τετραγωνικά μζτρα του χϊρου ςτον οποίο ςτεγάηονται οι  Επιμελθτζσ Ανθλίκων και Κοινωνικισ 

Αρωγισ Ακινασείναι ςυνολικά περίπου 864 τετραγωνικά μζτρα (ςφνολο γραφείων περίπου 475 τ.μ. και 

ςφνολο χϊρων εκτόσ γραφείων 389 τ.μ. ) 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ των χϊρων και ειδικότερα για το ακροατιριο, κρατθτιριο, 

διαδρόμουσ, ιςογείου, θμιϊροφου, 1ου και 2ου ορόφου, αντίςτοιχεσ ςκάλεσ και τουαλζτεσ. Οι εργαςίεσ 

περιλαμβάνουν αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια των αχριςτων,  

απολφμανςι τουσ, τοποκζτθςθ χαρτιϊν υγείασ και ςαπουνιοφ ςτισ ςαπουνοκικεσ, επιμελζσ  ςκοφπιςμα και 

ςφουγγάριςμα όλων των χϊρων. 

Επίςθσ να κακαρίηονται κακθμερινά με θλεκτρικι ςκοφπα οι μοκζτεσ των γραφείων (ςφνολο γραφείων 

περίπου 475 τ.μ.)  

 Μθνιαίωσ: 

Επιμελισ κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά περιμετρικά. 

Οι χϊροι εκτόσ γραφείων κα κακαρίηονται, μετά το πζρασ του ακροατθρίου και καλφπτουν επιφάνεια ςε 

τετραγωνικά μζτρα περίπου 389 τ.μ. 

Απαςχολοφμενο προςωπικό χϊρων των Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ 

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ απαιτοφνται 2 άτομα, πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα ( Δεφτερα - Ραραςκευι ) από 

ϊρα 15:00 ζωσ και 19:00 μ.μ. μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν. 

 

Ε)  ΧΩΩΝ ΑΧΕΙΟΥ ΕΙΘΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ 

Θ επιφάνεια ςε τετραγωνικά μζτρα του χϊρου ςτον οποίο ςτεγάηεται το αρχείο Ειρθνοδικείου Ακθνϊν  είναι 

ςυνολικά περίπου 970 τετραγωνικά μζτρα. 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

Ξεςκόνιςμα γραφείων (επίπλων), άδειαςμα καλακιϊν και απολφμανςι τουσ, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ,  

ςχολαςτικό κακάριςμα δφο τουαλετϊν και  επιμελζσ ςκοφπιςμα -ςφουγγάριςμα του χϊρου των γραφείων των 

υπαλλιλων και τθσ υποδοχισ του κοινοφ (περίπου 120 τ.μ.) 

 Εβδομαδιαίωσ: 

Επιμελζσ ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα των περίπου 850 τ.μ. και κακάριςμα των 6 παρακφρων. 

 Μθνιαίωσ: 

Σχολαςτικό κακάριςμα ραφιϊν φοριαμϊν και γενικι κακαριότθτα όλου του χϊρου. 
Απαςχολοφμενο προςωπικό Αρχείου Ειρθνοδικείου Ακθνϊν.  

Για τθν κακαριότθτα του χϊρου απαιτοφνται : 2 άτομα τθν θμζρα,πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα (Δεφτερα - 

Ραραςκευι) και με ωράριο 16:00 - 18:00 μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν. 

 

ΣΤ)  ΧΩΩΝ ΑΧΕΙΟΥ ΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ 

Στον ωσ άνω χϊρο και ειδικότερα ςτα τζςςερα (4) υπόγεια του Μεγάρου ςτεγάηονται το Γενικό Αρχείο και 

μζροσ του Ροινικοφ Αρχείου του Ρρωτοδικείου Ακθνϊν ςυνολικισ εκτάςεωσ περίπου 4.000 τ.μ. 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

1)  Σχολαςτικό ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα δαπζδων, 2)  Επιμελισ κακαριςμόσ ανελκυςτιροσ, 3)  Συςτθματικό 

και ςχολαςτικό πλφςιμο και απολφμανςθ λεκανϊν, νιπτιρων, δαπζδων, τοίχων των τουαλετϊν, αφαίρεςθ 

αλάτων 4) Κακαριςμόσ γραφείων 5) Αποκομιδι απορριμμάτων 6) Άδειαςμα καλακιϊν- απολφμανςι τουσ και 

αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ 7) κακαριςμόσ εςωτερικϊν περβαηιϊν. 

 Μθνιαίωσ: 

Κακαριςμόσ ορκοςτατϊν ραφιϊν και κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά.   
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 Ανά Εξάμθνο: 

Γυάλιςμα δαπζδων. 

Απαςχολοφμενο προςωπικό Αρχείου Ρρωτοδικείου Ακθνϊν.  

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ απαιτοφνται ζξι (6) άτομα με 4 ϊρεσ απαςχόλθςθσ κακθμερινά πζντε (5) φορζσ τθν 

εβδομάδα ( Δευτζρα – Ραραςκευι ) και από ϊρα 15:00 μζχρι 19:00 και μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν. 

 

Η) ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ 

Ο κακαριςμόσ των υαλοπινάκων τα οποία εμπεριζχονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα πρζπει 

να γίνονται ωσ εξισ: 

Κακαριςμόσ των υαλοπινάκων εςωτερικά όπωσ αναφζρεται ανά υπθρεςία. 

Οι υαλοπίνακεσ των κοινόχρθςτων χϊρων ιςογείου - ειςόδων κα κακαρίηονται μία φορά το μινα εςωτερικά 

και εξωτερικά. 

Το Εφετείου Ακθνϊν διακζτει αναβατόριο για τον κακαριςμό των υαλοπινάκων το οποίο είναι εγκατεςτθμζνο 

ςτθν ταράτςα του κτιρίου. Ο κακαριςμόσ των εξωτερικϊν υαλοπινάκων κα γίνεται με τθ χριςθ του άνωκεν 

αναφερόμενου μθχανιματοσ. Θ ςυχνότθτα ορίηεται τρείσ φορζσ ανά ζτοσ (δθλαδι κάκε τζςςερεισ μινεσ). 

Στα ςθμεία του κτιρίου που το άνωκεν μθχάνθμα δεν ζχει πρόςβαςθ ο κακαριςμόσ των υαλοπινάκων κα 

γίνεται ωσ εξισ: 

α) Ρεριμετρικά του κτιρίου και όπου το δάπεδο είναι ςτρωμζνο με μάρμαρα με ανυψωτικι πλατφόρμα 

β) Ρεριμετρικά των κτιρίων και όπου υπάρχει πρόςβαςθ οχιματοσ με καλακοφόρο όχθμα. Τα ανωτζρω 

μθχανιματα κα παρζχονται με μζριμνα του αναδόχου, κα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ που 

προβλζπονται από τθ νομοκεςία και οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Σασ γνωρίηουμε ότι θ περιγραφι όλων των χϊρων που αναφζρονται ανωτζρω είναι ενδεικτικι και προσ 

ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων.  

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΟΟΣ: Ο κακαριςμόσ των W.C ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ κα εκτελείται με τον ΙΔΙΟ τρόπο που 

αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω ςε ςχζςθ με τθν μζκοδο κακαριςμοφ ςτουσ χϊρουσ των W.C του 

Εφετείου. 

Για τον κακαριςμό όλων των ανωτζρω υπθρεςιϊν  να διακζτουν ωσ επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζργου ζναν 

υπάλλθλο/επιςτάτθ με τριετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε ςυναφείσ υπθρεςίεσ με οκτϊ (8) ϊρεσ εργαςίασ 

τθν θμζρα πζντε θμζρεσ τθν εβδομάδα ( Δευτζρα – Ραραςκευι) .  

Οι ενδιαφερόμενεσ εταιρίεσ κακαριςμοφ υποχρεοφνται να επαλθκεφςουν με ιδία ευκφνθ τθν ζκταςθ τθ 

μορφι κακϊσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων, ϊςτε να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

Μθχανιματα κακαριςμοφ  

Πλα τα μθχανιματα κα χορθγοφνται αποκλειςτικά και μόνο από τον ανάδοχο και κα χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά και μόνο για τθν κακαριότθτα των χϊρων του Εφετείου Ακθνϊν 

 

Επικακιμενθ μθχανι πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ 1 

Μπαταριοκίνθτθ μθχανι πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ 1 

Θλεκτροκίνθτεσ ι μπαταριοκίνθτεσ μθχανζσ πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ 2 

Μθχανζσ πλυςίματοσ μοκετϊν 2 

Αφροπαραγωγοί για πλφςιμο μοκετϊν 2 

Μθχανζσ απορρόφθςθσ υγρϊν 3 

Απορροφθτικζσ μθχανζσ ςκόνθσ 20 

 

Επιπλζον μθχανιματα που τυχόν απαιτθκοφν για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα   χορθγοφνται  από τον 

ανάδοχο και με δαπάνεσ του. 
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Ρεριμετρικά του κτιρίου και όπου το δάπεδο είναι ςτρωμζνο με μάρμαρα κα χρθςιμοποιείται ανυψωτικι 

πλατφόρμα 

Ρεριμετρικά των κτιρίων και όπου υπάρχει πρόςβαςθ οχιματοσ κα χρθςιμοποιείται καλακοφόρο όχθμα. Τα 

ανωτζρω μθχανιματα κα παρζχονται με μζριμνα του αναδόχου, κα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ 

πιςτοποιιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία και οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Τα μθχανιματα κακαριςμοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν από το ςυνεργείο κακαριςμοφ για το Εφετείο Ακθνϊν 

κα πρζπει να πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ: 

α. Να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ για τθν κακαριότθτα. 

β. Πλα τα αναγκαία ςκεφθ, μθχανιματα, εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ, απαιτείται να είναι αρίςτθσ 

ποιότθτασ και τα πλζον κατάλλθλα για τον ςκοπό που προορίηονται. 

γ. Τα αναγκαία μθχανιματα , εργαλεία , αναλϊςιμα και υλικά κακαριςμοφ  απαιτείται να μθν προκαλοφν 

φκορζσ (βραχυχρονίωσ ι  και μακροχρονίωσ) ςτισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό του κτθρίου. 

δ. Να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ, από άποψθ λειτουργίασ. 

ε. Πλα τα αναγκαία μθχανιματα , εργαλεία , αναλϊςιμα και υλικά κακαριςμοφ που ηθτοφνται κα 

χορθγοφνται αποκλειςτικά και μόνο από τον ανάδοχο και κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο ςτουσ 

χϊρουσ των κτθρίων του Εφετείου Ακθνϊν. 

ςτ. Στθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου ανάγεται  θ εξαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ για ςυνεχι και πλιρθ 

τεχνικι υποςτιριξθ, (δθλαδι επιςκευζσ, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, τα οποία είναι αναγκαία για τθ 

λειτουργία του εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ) ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ. 

η. Οι παραπάνω θλεκτρικζσ ςκοφπεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν απομάκρυνςθ τθσ ςκόνθσ ςε πατϊματα όπου 

υπάρχει κυρίωσ μοκζτα. 

 

Εργαλεία Κακαριςμοφ -Αναλϊςιμα 

Τρόλεϊ Κακαριςτριϊν 30 τμχ.. πλιρωσ εξοπλιςμζνα με τζςςερα κουβαδάκια διαφορετικϊν χρωμάτων 

Καρότςια ςφουγγαρίςματοσ διπλοφ ςυςτιματοσ τεμ. (10) 

Μονοί κουβάδεσ για τον κακαριςμό των WC(ζνασ ανά ομάδα WC) 

Ρροεκτάςεισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ μπαλαντζηεσ (κα χρθςιμοποιοφνται για τθν βοικεια και μεταφορά 

διαφόρων κακαριςτικϊν μθχανθμάτων εάν ςε αυτόν τον χϊρο δεν υπάρχουν θλεκτρικζσ πρίηεσ) 

Σκάλεσ φορθτζσ 

Σάρωκρα και φαράςια για τον περιβάλλοντα χϊρο και όπου αλλοφ χρειάηεται (για τθν ςυλλογι διαφόρων 

απορριμμάτων όπου δεν είναι δυνατόν να γίνουν με άλλο τρόπο π. χ. αποτςίγαρα, μεταλλικά κουτιά κλπ.) 

Ξεςκονόπανα 

Γάντια μιασ χριςεωσ. 

Γάντια χοντρά. 

Γάντια χοντρά και ειδικά για χριςθ κατά τθν μεταφορά των απορριμμάτων από τουσ κακαριςτζσ. 

Σακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων μαφρου χρϊματοσ διαφόρων μεγεκϊν. 

Σακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων λευκοφ χρϊματοσ.  

Ωάρτινεσ ςακοφλεσ για τισ θλεκτρικζσ ςκοφπεσ. 

Δίςκοι κακαριςμοφ διαφορϊν χρωμάτων και μεγεκϊν για τισ μθχανζσ πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ. 

Σφουγγαρίςτρεσ. 

Ξφςτρεσ. 

Ρτυςςόμενα κοντάρια. 

Εργαλεία πλφςεωσ υαλοπινάκων. 

Υφαςμάτινεσ μάκτρεσ(dustmop). 

Σάρωκρα και φαράςια. 

Σφουγγαράκια με ςφρμα. 

Ρινακίδεσ προειδοποίθςθσ. 

Τυχόν επιπλζον εξοπλιςμόσ για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Ο αναλϊςιμοσ εξοπλιςμόσ και τα απαιτοφμενα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ πρζπει να είναι 

καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ και φιλικά προσ το περιβάλλον. Τα λευκά 

ςακουλάκια μίασ χριςεωσ που τοποκετοφνται ςτα καλακάκια των κοινόχρθςτων χϊρων , γραφείων ,WCκλπ  

πρζπει να τοποκετοφνται κακαρά και αμεταχείριςτα οποιαδιποτε ςτιγμι ςυλλζγονται τα απορρίμματα. 

Σακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων μαφρου χρϊματοσ, κακαρζσ και αμεταχείριςτεσ κα τοποκετοφνται ςε 

όλουσ τουσ κάδουσ των κτθρίων. 

Πλα τα είδθ κακαριότθτοσ, εξοπλιςμόσ κακαριςμοφ κακθμερινά και μετά το τζλοσ των εργαςιϊν  πρζπει να 

πλζνονται και να κακαρίηονται  (απολυμαίνονται) ςχολαςτικά. 

Οι χάρτινεσ ςακοφλεσ από τισ θλεκτρικζσ ςκοφπεσ κα αφαιροφνται και κα αντικακιςτϊνται από καινοφργιεσ 

αμεταχείριςτεσ ςακοφλεσ. 

 

Ρροϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ 

Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν ςτουσ χϊρουσ των κτθρίων είναι τα 

εξισ: 

Υγρό απορρυπαντικό γενικισ χριςθσ. 

Απορρυπαντικό κακαριςτικό δφςκολων ρφπων. 

Απολυμαντικό επιφανειϊν. 

Κακαριςτικό Αλάτων. 

Υγρό κακαριςτικό υαλοπινάκων - κακρεπτϊν. 

Γυαλιςτικό μεταλλικϊν και ανοξείδωτων επιφανειϊν. 

Αυτογυάλιςτθ παρκετίνθ, αντιολιςκθτικι για δάπεδα. 

Σαμπουάν για μοκζτεσ. 

Κακαριςτικό για  μθχανζσ αφροπαραγωγισ. 

Απορρυπαντικά κατάλλθλα για μθχανζσ πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ.  

Αφαιρετικό παρκετίνθσ. 

Τα χρθςιμοποιοφμενα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ πρζπει να πλθροφν τουσ εξισ όρουσ: 

α. Τα προϊόντα κακαριςμοφ πρζπει να είναι καταχωρθμζνα ςτο Ε.Μ.Ω.Ρ. 

β. Τα απολυμαντικά προϊόντα  απαιτείται να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν και  εγκεκριμζνα από το Ε.Μ.Ω.Ρ  

και τον ΕΟΨ (Εκνικό Οργανιςμό Ψαρμάκων ) 

γ. Τα απορρυπαντικά όπωσ και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν επιτρζπεται να ζχουν  δυςάρεςτεσ οςμζσ. 

Απαγορεφεται να  είναι επιβλαβι για τθν υγεία των εργαηομζνων και επιςκεπτϊν, αλλά και του ίδιου του 

προςωπικοφ κακαριότθτασ που τα χρθςιμοποιεί. 

δ. Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά δεν επιτρζπεται να προκαλοφν φκορζσ μακροχρόνια και βραχυχρόνια 

ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό των κτθρίων. 

 

Είδθ Ατομικισ Υγιεινισ 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται επίςθσ με τθν παροχι των παρακάτω ειδϊν ατομικισ υγιεινισ για τισ ανάγκεσ του 

προςωπικοφ  των υπθρεςιϊν και του  προςερχόμενου κοινοφ. 

Απαιτείται ςυςτθματικόσ και επαναλαμβανόμενοσ εφοδιαςμόσ με είδθ ατομικισ υγιεινισ ςε όλεσ τισ 

τουαλζτεσ ζτςι ϊςτε να είναι πάντα εφοδιαςμζνεσ με  τα αναγκαία υλικά. 

 

 

 

 

Οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΤΘΣΙΑ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 
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Ωαρτί υγείασ Ωθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ 

υδατοδιαλυτόσ μθ ανακυκλωμζνοσ 140gτουλάχιςτον 

ΟΛΟ 52.000 

Κρεμοςάπουνο Το Κρεμοςάπουνο κα πρζπει να ζχει ουδζτερο ph5,5-7 ΛΙΤΟ 2.000 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

1. Στο ςυνολικό τίμθμα τθσ προςφοράσ ςυμπεριλαμβάνονται οι κάκε φφςεωσ δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ του 

ςυνόλου των εργαςιϊν που αναλαμβάνει ο Ανάδοχοσ. 

2. Το προςωπικό που κα απαςχολθκεί  απαιτείται να είναι  άριςτα εκπαιδευμζνο ςτθ χριςθ των 

μθχανθμάτων - ςυςκευϊν και ςτισ εργαςίεσ κακαριςμοφ χϊρων μεγάλων κτιρίων ςυνάκροιςθσ  κοινοφ. 

Οφείλει επίςθσ να είναι άψογο από πλευράσ ςυμπεριφοράσ ςτο προςωπικό των υπθρεςιϊν και προσ 

τουσ τρίτουσ (κοινό). 

3. ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ ανάμειξθ δφο (2) διαφορετικϊν χθμικϊν προϊόντων (π.χ. υγρό απορρυπαντικό ςε 

ςυνδυαςμό με υγρό απολυμαντικό ι το αντίκετο).  Σε περίπτωςθ  που το προςωπικό του ςυνεργείου από 

άγνοια ι αμζλεια δθμιουργιςει οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτον χϊρο εργαςίασ από τθν ανάμειξθ των 

παραπάνω προϊόντων και ςυγκεκριμζνα ςε εργαηομζνουσ ι επιςκζπτεσ των κτθρίων, υπεφκυνοσ  ποινικά 

και αςτικά κα είναι αποκλειςτικά και μόνο ο Ανάδοχοσ του ζργου. Απαγορεφεται θ χριςθ υγρϊν 

δφςοςμων χθμικϊν απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν. 

Τα προϊόντα κακαριςμοφ (απορρυπαντικά) και απολφμανςθσ (απολυμαντικά)  παρζχονται ςτο 

προςωπικό του ςυνεργείου (κακαριςτζσ) ςτθ ςυςκευαςία και με ανάμειξθ (αραίωςθ δι’ φδατοσ) τθν 

προτεινόμενθ από τθν εταιρείασ παραγωγισ τουσ. Για τον τρόπο χριςεωσ  των παραπάνω προϊόντων 

απορρυπαντικϊν ι απολυμαντικϊν απόλυτα υπεφκυνοσ  είναι ο Ανάδοχοσ του ζργου, ο οποίοσ  οφείλει 

να γνωρίηει τθν ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΖΝΘ ανάμειξθ (αραίωςθ) του κάκε προϊόντοσ. Θ αραίωςθ των 

παραςκευαηομζνων διαλυμάτων προσ χριςθ των προϊόντων κακαριςμοφ που επιχειροφν οι κακαριςτζσ  

πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ εταιρείασ παραςκευισ των προϊόντων.  Υγρά 

απορρυπαντικά και απολυμαντικά ςτα οποία  ζχει εφαρμοςτεί θ  διαδικαςία  τθσ  αραίωςθσ(ανάμειξθσ) 

ςε καμία περίπτωςθ δεν κα μεταγγίηονται οφτε κα φυλάςςονται ςε άλλεσ ςυςκευαςίεσ που  ουδεμία 

ςχζςθ  ζχουν με το αντίςτοιχο προϊόν. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το απαραίτθτο προςωπικό κακαριότθτασ ςφμφωνα με τθν 

διακιρυξθ ϊςτε όλοι οι χϊροι να είναι κακαροί.  Εγγυάται ότι θ κακαριότθτα κα εκτελείται με προςοχι 

και επιμζλεια και  ότι κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα κακ’ όλθ τθ διάρκεια  του ζργου. Είναι υποχρεωμζνοσ να οργανϊνει τα 

ςυνεργεία του κατά τρόπο που να μθν παρενοχλεί ι δυςχεραίνει τυχόν εργαςίεσ άλλων ςυνεργείων. 

Υποχρεοφται να ακολουκεί τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ περί εργαςίασ κ.λ.π ωσ αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςι τουσ. Υποχρεοφται να διατθρεί κακαροφσ τουσ χϊρουσ όπου παρζχει δια 

των ςυνεργείων του τθν αντίςτοιχθ εργαςία και οφείλει να απομακρφνει τα άχρθςτα υλικά και 

απορρίμματα. 

5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊνει τακτικά το προςωπικό κακαριότθτασ για τον τρόπο χριςθσ των 

απολυμαντικϊν και απορρυπαντικϊν. 

6. Θ προμικεια (αγορά) των  απαιτοφμενων για το ζργο τθσ κακαριότθτασ προϊόντων (υλικϊν κακαριςμοφ, 

απολυμαντικϊν, ειδϊν υγιεινισ κ.λ.π)  πραγματοποιείται από τον ανάδοχο και κα βαρφνει οικονομικά 

αποκλειςτικά και μόνο αυτόν. 

7. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν καλι λειτουργία των μθχανθμάτων όπωσ επίςθσ και ότι το προςωπικό που τα 

χρθςιμοποιεί γνωρίηει τθν λειτουργία τουσ και τα προςτατευτικά μζτρα που είναι απαραίτθτα κατά τθν 

χριςθ τουσ για τθν αςφάλεια των ιδίων, του προςωπικοφ όλων των υπθρεςιϊν και των επιςκεπτϊν. Σε 
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περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ άμεςθσ 

αντικατάςταςισ τουσ. 

8. Οι εταιρείεσ που κα κατακζςουν προςφορζσ οφείλουν επί ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςουν υπεφκυνθ 

διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνουν ότι ζλαβαν γνϊςθ των επί τόπου ςυνκθκϊν και αποδζχονται πλιρωσ: 

α) τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ β) τθ ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα τεχνικι 

περιγραφι  προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ. γ)  τθν υποχρζωςθ χριςεωσ όλων των αναγκαίων 

μθχανθμάτων κακαριςμοφ , εργαλείων , αναλωςίμων και υλικϊν κακαριςμοφ  ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  και μόνο 

για τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Εφετείου Ακθνϊν και τθ φφλαξθ (αποκικευςι τουσ)  ςτουσ χϊρουσ του 

Εφετείου Ακθνϊν κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

9. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ  να παρζχει  ςτον ανάδοχο τθ δυνατότθτα χριςθσ 

φδατοσ   που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ κακαριότθτασ κακϊσ και τθν  απαιτοφμενθ για 

τον ίδιο ςκοπό θλεκτρικι ενζργεια . Ο Ανάδοχοσ ωςτόςο οφείλει  να φροντίηει για  τθν κατά το δυνατόν 

χαμθλότερθ κατανάλωςθ. 

10. Το Εφετείο Ακθνϊν κα χορθγιςει ςτον ανάδοχο χϊρο για τθν αποκικευςθ των μθχανθμάτων και των 

υλικϊν όπωσ επίςθσ και αποδυτιρια για το προςωπικό του ςυνεργείου . 

11. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί τθν τάξθ και τθν κακαριότθτα των χϊρων αυτϊν ϊςτε να αποφευχκεί 

τυχόν εξάπλωςθ μικροβίων. Οι χϊροι που παραχωροφνται  πρζπει κατά τθ λιξθ του ςυμβολαίου να 

επιςτραφοφν ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. 

12. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν  υποχρζωςθ εκκζνωςθσ των  χϊρων που του παρζχονται  για τθν εργαςία 

του με δικά του ζξοδα, μόλισ αυτοί ηθτθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

13. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον υποψιφιο ανάδοχο για διακόςιεσ ςαράντα (240) 

θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

14. Θ προςφορά ςυντάχκθκε, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ των οποίων ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

ζλαβε γνϊςθ και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

15. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυνζταξε τθν προςφορά του αφοφ προθγουμζνωσ επιςκζφκθκε τουσ  προσ 

κακαριότθτα χϊρουσ  και ζλαβε επιτόπια γνϊςθ των χϊρων και των ςυνκθκϊν εργαςίασ. Το Εφετείο 

Ακθνϊν δεν υπζχει ευκφνθ για ελλιπι περιγραφι.  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ  υποχρεοφνται 

να επαλθκεφςουν με ιδία ευκφνθ τθν κατωτζρω περιγραφι, τθν ζκταςθ και  τθ μορφι των χϊρων. 

16. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ διακζτει ςτθν Ελλάδα ι κα εγκαταςτιςει ςτθν περίπτωςθ ανάδειξισ του ωσ 

μειοδότθ, άρτιο ςυνεργείο και ειδικευμζνο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που 

αναγράφονται ςτθν διακιρυξθ, αναλαμβάνει δε τθν υποχρζωςθ να ορίςει ζνα άτομο από το προςωπικό 

του ωσ επικεφαλισ. Τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του τελευταίου κα γνωςτοποιοφνται εγγράφωσ ςτον 

εργοδότθ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ δαπάνθ μεταφοράσ του προςωπικοφ του από και 

προσ τον τόπο του ζργου. 

17. Απαςχολοφμενο Ρροςωπικό, επί μονίμου βάςεωσ λιγότερο από ογδόντα (80) άτομα (κακαρίςτριεσ-ςτζσ) 

κακιςτά τθν προφορά απαράδεκτθ. 

18. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατάςταςθ του 

προςωπικοφ που κα εργάηεται εντόσ του κτιρίου του Εφετείου Ακθνϊν και των λοιπϊν υπθρεςιϊν του, 

φωτοτυπίεσ των αςφαλιςτικϊν τουσ βιβλιαρίων και προκειμζνου περί αλλοδαποφ προςωπικοφ κάρτεσ 

εργαςίασ. Θ ανωτζρω κατάςταςθ επικαιροποιείται και κα προςκομίηεται όποτε ηθτθκεί από τον 

εργοδότθ. Αλλοδαπό προςωπικό που τυχόν  κα απαςχολθκεί  από τον ανάδοχο πρζπει να διακζτει κάρτα 

εργαςίασ και άδεια παραμονισ ςτθν Ελλάδα και να γνωρίηει επαρκϊσ τθν ελλθνικι γλϊςςα. 

19. Ραρζχεται ςτο Εφετείο Ακθνϊν το δικαίωμα να απαιτιςει τθν αντικατάςταςθ μελϊν του  προςωπικοφ 

του αναδόχου του ζργου ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ αςκιςεωσ τθσ εργαςίασ τουσ. 

20. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα απαςχολεί υποχρεωτικά τα άτομα που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ για όλεσ 

τισ Υπθρεςίεσ που ςτεγάηονται ςτα  αντίςτοιχα κτίρια   και  κατά τισ ϊρεσ που ηθτάει κάκε Υπθρεςία. Το 

προςωπικό κα φζρει ενδεικτικι φόρμα εργαςίασ.  Μιςκοί,  θμερομίςκια, δϊρα, επιδόματα, αμοιβζσ 

υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, αποηθμίωςθ λόγω καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ κ.λ.π του προςωπικοφ 
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ςυμπεριλαμβανομζνων  και των κάκε είδουσ υποχρεϊςεων  προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο και τα διάφορα 

Ταμεία κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ που βαρφνουν εργοδότθ και εργαηόμενουσ αποτελοφν 

υποχρζωςθ αποκλειςτικά του αναδόχου. Οι οποιαςδιποτε φφςεωσ δοςολθψίεσ ι απαιτιςεισ των 

ταμείων αυτϊν ι τρίτων βαρφνουν τον ανάδοχο και μόνον. 

21. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά  υπεφκυνοσ για  τθν αςφάλεια  του προςωπικοφ του και 

των εκτελοφμενων ζργων κακϊσ και των δικϊν του ι των από αυτόν χρθςιμοποιοφμενων μθχανθμάτων 

και κατά ςυνζπεια  αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα, φκορά ι ηθμία ςε βάροσ οιουδιποτε 

(προςϊπου, αντικειμζνου ι εγκαταςτάςεων κ.λ.π) από υπαιτιότθτα, αμζλεια ι απειρία του ιδίου ι 

μελϊν  του προςωπικοφ  του κατά τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν, υπζχει δε ςε κάκε περίπτωςθ  

τθν  ευκφνθ του κυρίου του ζργου κατά το άρκρο 925ΑΚ. Σε περίπτωςθ που αποδοκεί τυχόν ςτον 

εργοδότθ ευκφνθ οποιαςδιποτε φφςεωσ για κάποια από τισ παραπάνω αιτίεσ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται 

απζναντι ςτον εργοδότθ ςτο ακζραιο για κάκε ηθμία κετικι ι αποκετικι. 

22. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε αςφαλιςτικι  κάλυψθ  τθσ αςτικισ  του ευκφνθσ   ζναντι τρίτων εξ αιτίασ ι 

επ’ αφορμι του ζργου κακαριότθτασ,  ποςοφ ίςου με το ςυνολικό προχπολογιςμό του υπό ανάκεςθ 

ζργου  μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ. 

23. Ο Ανάδοχοσ  δθλϊνει ότι διακζτει τθ δυνατότθτα  επί πλζον υποςτιριξθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων 

αναγκϊν.   

24. Οι εταιρίεσ παραςκευισ των απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν (υλικϊν κακαριςμοφ) κακϊσ και  οι 

εταιρείεσ καταςκευισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ  που χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου ο 

Ανάδοχοσ  απαιτείται  να διακζτουν  πιςτοποιθτικό ISO 9001. 

 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ, ιτοι τθσ διαδικτυακισ δωρεάν 

πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ (βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Παραρτιματοσ 2 του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 όπωσ αυτό διορκϊκθκε με τθν ΕΕL 

135 τθσ 24.5.2016 και τθν EEL311 τθσ 17.11.2016 κακϊσ και τθν κατευκυντιρια Οδθγία 23 τθσ 

ΕΑΑΔΗΤ, βλ. και Απόφαςθ 3/24-1-2018 ), το πρότυπο ΕΕΕ που κα ανταποκρίνεται: α] ςτισ 

καταςτάςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ τα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ, μποροφν να αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα  κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχουν 

κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. Σο περιεχόμενο του αρχείου είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ 

διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο 

μζροσ αυτισ. Σο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου 

να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.(Δωρεάν πλατφόρμα Ε.Ε : 

https://ec.europa.eu/tools/espd). 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Άλλεσ Δθλϊςεισ  - Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

 

α) Απαςχολοφμενο Ρροςωπικό 

 

Υπθρεςία Αρικμόσ Απαςχολοφμενων Ατόμων Θμζρεσ εργαςίασ άρεσ εργαςίασ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

β) Ρροςφερόμενοσ Τεχνικόσ Εξοπλιςμόσ 

 

Μθχανιματα κακαριςμοφ Εργαλεία Κακαριςμοφ - 

Αναλϊςιμα 

Ρροϊόντα κακαριςμοφ και 

απολφμανςθσ 

Λοιπά Μθχανιματα 

    

    

    

    

 

 

γ) Είδθ Ατομικισ Υγιεινισ 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Άλλο Ρεριγραφικό Ζγγραφο – Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

 

 

Ρεριγραφι Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Ροςότθτα 

Ωαρτί υγείασ    

Κρεμοςάπουνο    
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

α.) Υπόδειγμα οικονομικισ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΘΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΑΡΑΝΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟ ΟΛΫΝ ΤΫΝ ΩΫΫΝ ΤΫΝ ΚΤΙΙΫΝ ΤΟΥ ΕΨΕΤΕΙΟΥ ΑΘΘΝΫΝ  

ΨΡΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

β) Ανάλυςθ οικονομικισ προςφοράσ (ςτοιχεία άρκρου 68 3863/2010) 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΑΣΩΟΛΟΥΜΕΝΫΝ 

ΑΤΟΜΫΝ 

ΘΜΕΕΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ϊρεσ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΤΑΓΫΝΙΚΑ ΜΕΤΑ 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

     

     

     

     

 

 

ΦΪΟΣ ΤΟΥ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΥ ΡΟΣΟΥ ΡΑΣΘΣ ΨΥΣΕΫΣ ΝΟΜΙΜΫΝ 

ΑΡΟΔΟΩΫΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΣΤΟΝ ΡΑΟΝΤΑ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟ 

 

ΦΪΟΣ ΑΣΨΑΛΙΣΤΙΚΫΝ ΕΙΣΨΟΫΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΫΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΫΝ ΣΤΟΝ 

ΡΑΟΝΤΑ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟ. 

 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΫΝ  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΫΝ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΥΓΙΕΙΝΘΣ  

ΕΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΔΟΣ  

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΤΘΣΕΙΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ ΩΫΙΣ ΨΡΑ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ  ..................................................................................................  

Κατάςτθμα ................................................................................................................  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ ...........................  

Ευρϊ 2 % επί του προχπολογιςμοφ 

 

Ρροσ 

 

Το Εφετείο Ακθνϊν 

Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 

11522-ΑΘΘΝΑ 

 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ...................................................  ΕΥΩ ……………………………………. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, του ποςοφ των ………….ευρϊ, υπζρ τθσ 

Εταιρείασ…….. Α.Ψ.Μ……. Δ/νςι…….. ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α)…….  β)……. 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

τθσ ……..……... για το ζργο τθσ  παροχισ υπθρεςιϊν  κακαριότθτασ…………………………………, ςφμφωνα με τθν υπ' 

αρικ. ………………. διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ ι όλων των μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ των Εταιρειϊν α)…….  

β)…….  ατομικά και για κάκε μία απ' αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ 

τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ κακ' όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά, 

χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μι τθσ απαίτθςθσ εντόσ 

πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ......................................................................................................................  

(ΣΘΜΕΙΫΣΘ: Για τθν Τράπεηα ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ). 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από 

το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ  ......................................................................................................................................... 

Κατάςτθμα ......................................................................................................................................................  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ ................................................  

Ευρϊ 5% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ προςφοράσ 

Ρροσ 

Το Εφετείο Ακθνϊν 

Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 

11522-ΑΘΘΝΑ 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α ...................................................................... ΕΥΩ 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, του ποςοφ των ευρϊ…………. υπζρ τθσ 

Εταιρείασ        Α.Ψ.Μ.          Δ/νςθι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ των Εταιρειϊν α)... β)... ατομικά και 

για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρικμ. ……………………. ςφμβαςθσ που αφορά 

ςτο Διαγωνιςμό τθσ ………………………..……….….. ςυνολικισ αξίασ ……………… Ευρϊ, για το ζργο τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτισ υπθρεςίεσ του Εφετείου Ακθνϊν ………………………. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ που απορρζουν από τθν καλι 

εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά, 

χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  .............................................................................................................  

(ΣΘΜΕΙΫΣΘ: Για τθν Τράπεηα ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ του ςυμβατικοφ 

χρόνου παράδοςθσ του ζργου όπωσ αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ). 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από 

το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IX – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Για τθν ετιςια κακαριότθτα όλων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων του Δικαςτικοφ Μεγάρου του 

Εφετείου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 κακϊσ και του νζου Δικαςτικοφ Κτθρίου του Εφετείου 

Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Δζγλερθ όπου ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ του Εφετείου Ακθνϊν, τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν 

Ακθνϊν, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν, τθσ Υπθρεςίασ του Ροινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ 

Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν, των Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ, το Αρχείο του Ειρθνοδικείου 

Ακθνϊν και το Γενικό Αρχείο και Τμιμα του Ροινικοφ Αρχείου του Ρρωτοδικείου Ακθνϊν, για χρονικό διάςτθμα 

ενόσ (1) ζτουσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ,με ςχετικό δικαίωμα του Εφετείου Ακθνϊν για 

ζνα (1) επιπλζον ζτοσ. 

 

Στθν Ακινα και ςτο Δικαςτικό Μζγαρο του Εφετείου Ακθνϊν ςιμερα ……………………………………θμζρα ………….. 

και ϊρα ...... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 

1. Θ προβλεπόμενθ από τθν παράγραφο 3 του άρκρου 64 του Ν 3900/2010 Τριμελισ Επιτροπι Διαχείριςθσ 

Επιχορθγιςεων του Εφετείου Ακθνϊν, που κα καλείται ςτο εξισ Ανακζτουςα Αρχι αποτελοφμενα από τα μζλθ 

τθσ ……………… 

 

2. Ο/Θ …………………………………………………………………………………………………….. που κα καλείται ςτο εξισ Ανάδοχοσ 

 

ςυμφϊνθςαν και αποδζχκθκαν  τα ακόλουκα : 

Θ πρϊτθ των ςυμβαλλομζνων (Ανακζτουςα Αρχι) με τθν ιδιότθτα που πιο πάνω αναφζρεται, ανακζτει ςτθ 

δεφτερθ των ςυμβαλλομζνων (ανάδοχο) για ζνα ζτοσ τον κακθμερινό κακαριςμό όλων των εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν χϊρων του Δικαςτικοφ Μεγάρου του Εφετείου Ακθνϊν ,επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 

κακϊσ και του νζου Δικαςτικοφ Κτθρίου του Εφετείου Ακθνϊν επί τθσ οδοφ Δζγλερθ, όπου ςτεγάηονται οι 

υπθρεςίεσ του Εφετείου Ακθνϊν, τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν, τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων 

Ακθνϊν, τθσ Υπθρεςίασ του Ροινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν, των Επιμελθτϊν 

Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ, το Αρχείο του Ειρθνοδικείου Ακθνϊν και το Γενικό Αρχείο και Τμιμα 

του Ροινικοφ Αρχείου του Ρρωτοδικείου Ακθνϊν, δθλαδι γραφεία, αίκουςεσ δικαςτθρίων, γραφεία 

διαςκζψεων, διάδρομοι, κοινόχρθςτοι χϊροι, χϊροι υγιεινισ (τουαλζτεσ W.C.), αμφικζατρο, χϊροι 

ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων (γκαράη), είςοδοι, εξωτερικοί χϊροι, κρατθτιρια και υαλοπίνακεσ (εςωτερικά - 

εξωτερικά) περιμετρικά του κτθρίου. 

Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν πιο πάνω εργαςία όπωσ ακριβϊσ αναφζρεται 

ςτα άρκρα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, αποδεχόμενοσ τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, τθν ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τουσ όρουσ του 

παραρτιματοσ ΙΙ τθσ ίδιασ διακιρυξθσ  αλλά και ςυνολικά  τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ με αρικμό  πρωτ. 

…………………………………………………………………………………….. που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο ςφνολο. 

 

Άρκρο 1° 

Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται να εκτελεί τισ εργαςίεσ όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτα άρκρα τθσ 

παροφςασ Σφμβαςθσ και τθν ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων ςφμφωνα με το πρόγραμμα που αναφζρεται ς' 

αυτά και είναι υπεφκυνοσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο ομαλόσ και ζγκαιροσ κακαριςμόσ όλων των εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν χϊρων των κτθρίων του Εφετείου Ακθνϊν. 
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Ο Ανάδοχοσ  απαςχολεί υποχρεωτικά τα άτομα που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ ςφμβαςθσ για όλεσ τισ 

Υπθρεςίεσ που ςτεγάηονται ςτα κτιρια του Εφετείου Ακθνϊν και τισ ϊρεσ που ηθτάει κάκε Υπθρεςία. Το 

προςωπικό που  χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ ςυνδζεται μόνο μ' αυτόν και ουδεμία απολφτωσ ςχζςθ ζχει με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι του ζργου. Το προςωπικό κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν  φζρει  ενδεικτικι φόρμα 

εργαςίασ. 

 

Ο Ανάδοχοσ  χρθςιμοποιεί  αποκλειςτικά υλικά κακαριςμοφ  καταχωρθμζνα ςτο Γενικό Ωθμείο του Κράτουσ και 

εγκεκριμζνα  από τον Εκνικό Οργανιςμό Ψαρμάκων. Οι εταιρείεσ παραςκευισ  αυτϊν  διακζτουν πιςτοποιθτικό 

ISO 9001, δθλαδι τα υλικά κακαριςμοφ που  χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ απαγορεφεται να είναι επιβλαβι για τθ 

δθμόςια υγεία. 

 

Ο Ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα του προςωπικοφ που απαςχολεί κατά  τθν εκτζλεςθ του 

ζργου  ι επ’ αφορμι αυτοφ κακϊσ και για κάκε ηθμία ι φκορά θ οποία μπορεί να προκλθκεί  από το ανωτζρω 

προςωπικό και τα χρθςιμοποιοφμενα  μζςα κακαριςμοφ ςε βάροσ προςϊπων, αντικειμζνων αλλά  και των 

κτθριακϊν  εγκαταςτάςεων    του Εφετείου Ακθνϊν. Θ ευκφνθ βαρφνει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου τον 

Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται να προςκομίςει τουλάχιςτον 10 θμζρεσ πριν από τθν ανάλθψθ τθσ εργολαβίασ 

κατάςταςθ  των μελϊν του προςωπικοφ  του που κα απαςχολείται για τον κακαριςμό των κτθρίων του 

Εφετείου Ακθνϊν . Αντίςτοιχθ κατάςταςθ υποχρεοφται να προςκομίςει  δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν 

ανάλθψθ εργαςίασ και ςτθν περίπτωςθ αντικαταςτάςεωσ του προςωπικοφ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ νομοκεςίασ δθλαδι να καταβάλει 

τισ νόμιμεσ αποδοχζσ οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων, να 

τθρεί το νόμιμο ωράριο, τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, τουσ όρουσ υγιεινισ, αςφάλιςθσ των εργαηομζνων και 

πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου όπωσ ειδικότερα ορίηουν οι εγκφκλιοι 31262/16.11.2006 , 30440/8-5-

2006 και 31372/9-8-2010 του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ κακϊσ και το άρκρο 68 

του Ν. 3863/2010 κακϊσ όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4144/2013 και το άρκρο 130 Ν. 

4412/2016. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ του όρου αυτοφ  ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα  

καταγγελίασ  τθσ Σφμβαςθσ  με τον Ανάδοχο. 

Το Εφετείο Ακθνϊν ζχει το δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ οποιουδιποτε 

προςϊπου κεωρεί κατά τθν κρίςθ του ακατάλλθλο για τθν εργαςία κακαριςμοφ. 

 

Άρκρο 2 

Τρόποσ Ρλθρωμισ - Κρατιςεισ 

Θ καταβολι του τιμιματοσ κα γίνει εξ ολοκλιρου ςε ΕΥΫ και ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ που 

ιςχφουν ςτο Δθμόςιο. 

Στο τζλοσ κάκε μινα κα πιςτοποιείται θ καλι εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν κακαριότθτασ, από τθν αρμόδια 

επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ ,  που κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του Ρροζδρου του Τριμελοφσ Συμβουλίου 

Διεφκυνςθσ του Εφετείου Ακθνϊν, θ οποία και κα χορθγεί ςχετικι βεβαίωςθ. Με τθν βεβαίωςθ τθσ ωσ άνω 

επιτροπισ ο Ανάδοχοσ του ζργου κα δφναται να λάβει το 1/12 του ςυνολικοφ ςυμφωνθκζντοσ τιμιματοσ 

κακαριότθτασ  με τθν ζκδοςθ και παράδοςθ ιςόποςθσ τραπεηικισ επιταγισ από το Ειδικό Γραφείο. Ο Ανάδοχοσ 

οφείλει να προςκομίηει αποδεικτικά κοινωνικισ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων από τα οποία κα προκφπτει ότι 

τα άτομα που εργάςκθκαν για τον κακαριςμό του Δικαςτικοφ Μεγάρου του Εφετείου Ακθνϊν αςφαλίςτθκαν 

κανονικά. Θ αμοιβι του αναδόχου για τον ετιςιο κακαριςμό όλων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων των 

κτθρίων του Εφετείου Ακθνϊν ανζρχεται ςτο ποςό….. ΕΥΫ και ο Ψ.Ρ.Α.  ςτο ποςό των ......ευρϊ. Οι εργαςίεσ 

εκάςτου μινα κεωροφνται αυτοτελζσ τμιμα του ζργου μθ ςυνδεόμενο κακ' οιονδιποτε τρόπο με τισ εργαςίεσ 

των άλλων μθνϊν. 

Θ μθνιαία αμοιβι του αναδόχου ανζρχεται ςτο ποςό.................................... ΕΥΫ και ο Ψ.Ρ.Α ςτο ποςό 

των......................................... ευρϊ. Στο ποςό αυτό περιλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ ζξοδα του αναδόχου 
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για το προςωπικό,  θ δαπάνθ για τθν προμικεια  και μεταφορά ςτον τόπο του ζργου των απαραίτθτων υλικϊν 

κακαριότθτασ, ςυντιρθςθσ, των ςυςκευϊν κακαριςμοφ,  θ προμικεια και τοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ, 

κρεμοςάπουνου και ςυςκευϊν τοποκζτθςθσ αυτϊν ς’ όλουσ τουσ χϊρουσ υγιεινισ (τουαλζτεσ WC) κακϊσ και 

κάκε δαπάνθ αναγκαία για τον κακαριςμό του κτιρίου, αςφάλιςτρα, ειςφορζσ ςε Ταμεία και τρίτουσ, τζλθ 

χαρτοςιμου, τα γενικά ζξοδα, το όφελοσ του Αναδόχου. Πλεσ οι κρατιςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο. Το Εφετείο 

Ακθνϊν   ουδεμία ευκφνθ ζχει  ζναντι του αναδόχου, των εργαηομζνων ς’ αυτόν, των προμθκευτϊν ι τρίτων 

πζραν του ποςοφ που κα καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο βάςει τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ. Το προςωπικό που κα 

χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ ςυνδζεται μόνο με αυτόν και ουδεμία απολφτωσ ςχζςθ ζχει με το Εφετείο Ακθνϊν. 

 

Άρκρο 3° 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ τθσ Τράπεηασ με αρικμ.…………………………………..……..  ποςοφ………………………………..……   ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 περ. β του άρκρου 72 του Ν 4412/2016 . 

 

Άρκρο 4° 

Κυρϊςεισ - Ροινικζσ ριτρεσ – Ζκπτωςθ 

Ο ζλεγχοσ τθσ κακαριότθτασ των χϊρων όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ κα γίνεται από τθν 

αρμόδια Επιτροπι ελζγχου καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν κακαριότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν, θ οποία εφόςον 

διαπιςτϊνει ατζλειεσ ι παραλείψεισ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα επιςθμαίνει αυτζσ εγγράφωσ ςτον 

Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται ςε άμεςθ ςυμμόρφωςθ ςτισ ζγγραφεσ παρατθριςεισ που κα  γίνονται 

από τθν Επιτροπι ελζγχου καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν κακαριότθτασ. 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται να αποκακιςτά εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ κάκε ζλλειψθ ι 

παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και κα γνωςτοποιείται ς' αυτόν γραπτϊσ από τθν 

ανωτζρω Επιτροπι ελζγχου καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν κακαριότθτασ. 

Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ κα επιβάλλονται κατά περίπτωςθ για κάκε παράβαςθ οι ποινικζσ ριτρεσ που 

προβλζπονται από το άρκρο 218§2α,β,γ του ν. 4412/2016 

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςε περίπτωςθ ςυνδρομισ των όρων του άρκρου 203 του ν. 4412/2016. 

Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν δφναται να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο για 

παράβαςθ οποιουδιποτε άρκρου τθσ Σφμβαςθσ. Θ κιρυξθ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου επιφζρει τισ εξισ 

επιπλζον ςυνζπειεσ: 

1. Τθν κατάπτωςθ υπζρ του Εφετείου Ακθνϊν - Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου 

Ακθνϊν τθσ κατατεκειμζνθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου. 

2. Τθ ςε βάροσ του αναδόχου διενζργεια δθμοπραςίασ, επιβαρυνομζνου τοφτου (αναδόχου) με τθν 

επιπλζον διαφορά τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ του νζου αναδόχου, θ διαφορά, δε αυτι, κα ειςπράττεται από 

το Εφετείο Ακθνϊν  δια τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν. 

3. Σε περίπτωςθ χαμθλότερθσ τιμισ θ διαφορά τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ του νζου αναδόχου παραμζνει 

προσ όφελοσ του Εφετείου Ακθνϊν δια τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν. 

4. Τθν αποβολι του Αναδόχου από το ζργο τθσ κακαριότθτασ των προαναφερόμενων Δικαςτικϊν 

Υπθρεςιϊν 

 

Επιςθμαίνεται ότι αν ο Ανάδοχοσ δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που ορίςτθκε να υπογράψει τθ 

ςχετικι ςφμβαςθ μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε κα κινείται θ διαδικαςία 

κιρυξθσ του ωσ ζκπτωτου και κα επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το άρκρο 105§5 του ν. 4412/2016 

κυρϊςεισ εφόςον κθρυχκεί ζκπτωτοσ. Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ 

ι τθν ςφμβαςθ όταν : 

i. Θ ςφβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ του δθμοςίου. 
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ii. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ οι οποίεσ αναγράφονται ςτθν 

υπϋ αρικμό ……………………………………………..……. Διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ κακϊσ και  ςτθν παροφςα 

ςφμβαςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ κα του επιβλθκοφν οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτα άρκρα  105§5 

,133,203 και 218§2α,β,γ του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρκρο 5° 

Διάρκεια Σφμβαςθσ - Καταγγελίασ 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ιςχφει για ζνα (1) χρόνο από τθν υπογραφι τθσ δθλαδι από …………………………… 

ζωσ .................. . 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το  δικαίωμα  να παρατείνει τθ  ςφμβαςθ για ζνα(1)  επιπλζον ζτοσ με τουσ 

ίδιουσ τεχνικοφσ και οικονομικοφσ όρουσ με ςχετικι  ζγγραφθ ι με θλεκτρονικό μινυμα γνωςτοποίθςθ προσ 

τον ανάδοχο  πριν τθ λιξθ τθσ ( ςφμβαςθσ). 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καταγγείλει τθν παροφςα ςφμβαςθ εάν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει οποιονδιποτε 

από τουσ όρουσ αυτισ και εάν υποπζςει ςε μια των περιπτϊςεων του άρκρου 133 του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρκρο 6° 

Στοιχεία άρκρου 68 του Ν. 3863/2010 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν.4144/2017. 

 

Για κάκε εργαηόμενο αντιςτοιχεί θμερθςίωσ ζκταςθ ................... τ.μ. περίπου προσ κακαριςμό. 

Αρικμόσ εργαηομζνων : 

Θμζρεσ απαςχόλθςθσ : 

Μεικτζσ Αποδοχζσ Εργαηομζνων Κακαριςτριϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων επιδομάτων, δϊρων, αδειϊν): 

άρεσ απαςχόλθςθσ: 

Συλλογικι Σφμβαςθ ςτθν οποίαν τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι: 

Τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο: 

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ για εργαηόμενουσ: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Διοικθτικό Κόςτοσ: 

Κόςτοσ Ειδϊν Ατομικισ Υγιεινισ ( χαρτί υγείασ και κρεμοςάπουνο ): 

Αναλϊςιμα :  

Εργολαβικό κζρδοσ : 

Κρατιςεισ υπζρ Δθμοςίου και Τρίτων :  

Συνολικό ετιςιο κόςτοσ χωρίσ Ψ.Ρ.Α. 24% 

Ψ.Ρ.Α. 24% : 

Συνολικό ετιςιο κόςτοσ με Ψ.Ρ.Α. 24% 

 

Άρκρο 7° 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

Α) ΧΩΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΘΝΩΝ ΣΤΟ ΚΤΘΙΟ ΕΡΙ ΤΘΣ ΟΔΟΥ ΚΥΙΛΛΟΥ 

ΛΟΥΚΑΕΩΣ 14 ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΘΙΟΥ ΔΕΓΛΕΘ. 

Οι χϊροι του Εφετείου Ακθνϊν και τθσ Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν ςτο κτιριο επί τθσ οδοφ   Κυρίλλου 

Λουκάρεωσ 14 και ςτο νζο Δικαςτικό Κτιριο Δζγλερθ καταλαμβάνουν περίπου ςυνολικι επιφάνεια 66.850 τ.μ 
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 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

Καθαρισμός : 

χϊροι κτθρίου επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14  

- 1, -2 Υπογείου, Ιςογείου, Θμιϊροφου, 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου ορόφου του με ςυχνότθτα πζντε (5) 

φορζσ τθν εβδομάδα. 

χϊροι νζου κτθρίου επί τθσ οδοφ Δζγλερθ 

Α τμιμα κτθρίου : - 3ου, -2ου, -1ου ορόφου, Ιςογείου και 

Β τμιμα κτιρίου : Υπογείου, Ιςογείου, 1ου ορόφου με ςυχνότθτα πζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα. 

Οι χϊροι είναι γραφεία, κοινόχρθςτοι χϊροι, 34 αίκουςεσ ςυνεδριάςεων, 34 αίκουςεσ διαςκζψεων, 

αμφικζατρο, τουαλζτεσ κλιμακοςτάςια , αποκικεσ, γκαράη , αρχεία , χϊροι αναμονισ - υποδοχισ, αςανςζρ, 

διάδρομοι, κρατθτιρια, ςκάλεσ, είςοδοι και εξωτερικοί χϊροι (προαφλια, πεηοδρόμια). 

Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια των αχριςτων, πλφςιμο – απολφμανςθ 

αυτϊν . 

Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ – ξεςκόνιςμα γραφείων, επίπλων, ι άλλων μικροαντικειμζνων. 

Ξεςκόνιςμα ξφλινων - μεταλλικϊν επίπλων και αρχειοκθκϊν, κακϊσ επίςθσ βιβλιοκικεσ, ντουλάπεσ, ράφια, 

ςϊματα κζρμανςθσ κλπ. 

Κακαριςμόσ -απολφμανςθ τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν. 

Επιμελζσ ςκοφπιςμα μοκετϊν με θλεκτρικι μθχανι. 

Σχολαςτικό ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα δαπζδων. 

Κακαριςμόσ ηαρντινιζρων, φυτϊν και λοιπά ςκουπιδάκια. Κακαριςμόσ των κοινόχρθςτων μθχανϊν 

(φωτοτυπικά κλπ.) Κακαριςμόσ εςωτερικϊν περβαηιϊν - παρακφρων. 

Β. ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ 

Αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια των αχριςτων, πλφςιμο  - απολφμανςθ 

αυτϊν. 

Σχολαςτικό ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα δαπζδων. 

Κακαριςμόσ εςωτερικϊν περβαηιϊν παρακφρων. 

Γ. ΧΩΡΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 

Ρλφςιμο λεκάνθσ με απολυμαντικό υγρό. 

Ρλφςιμο των πλακιδίων . 

Άδειαςμα καλακιϊν , πλφςιμο -απολφμανςθ αυτϊν  και αλλαγι τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ. 

Τοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ, κρεμοςάπουνου και ςυςκευϊν τοποκζτθςθσ αυτϊν όπου απαιτείται. 

Κακαριςμόσ των κακρεπτϊν. 

Κακαριςμόσ των νιπτιρων 

Κακαριςμόσ και αφαίρεςθ αλάτων. 

Κακαριςμόσ κρουνϊν (βρυςϊν). 

Σχολαςτικό ςφουγγάριςμα δαπζδου. 

Ο κακαριςμόσ των χϊρων ατομικισ υγιεινισ κα ΕΚΤΕΛΕΚΤΑΙ κατά τον εξισ τρόπο: Ωρθςιμοποιείται κίτρινο 

κουβαδάκι με ςφουγγάρι & γάντια , νερό με το ανάλογο απορρυπαντικό για το κακάριςμα ςε όλεσ τισ 

επιφάνειεσ  ΕΚΤΟΣ ΛΕΚΑΝΘΣ ξεκινϊντασ από το κακαρότερο ςθμείο δθλαδι πλακίδια- κρουνοί- νιπτιρεσ. Ο 

κακαριςμόσ τθσ λεκάνθσ γίνεται με  ΔΙΑΨΟΕΤΙΚΑ  των αμζςωσ προθγουμζνων υλικά κακαριςμοφ (κουβαδάκι- 

γάντια- ςπόγγουσ) ωσ εξισ: Ωρθςιμοποιείται κόκκινο κουβαδάκι το οποίο περιζχει νερό και απορρυπαντικό - 

απολυμαντικό. Κακαρίηεται  κατά ΡΫΤΟΝ το εξωτερικό τθσ λεκάνθσ.  Αδειάηεται εντόσ αυτισ το περιεχόμενο 

του κόκκινου κουβά και εν ςυνεχεία  ακολουκεί ο εςωτερικόσ κακαριςμόσ  τθσ λεκάνθσ  που  γίνεται 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με το βουρτςάκι. Ωλωριοφχο διάλυμα  χρθςιμοποιείται μόνο ςτθ λεκάνθ. Επακολουκεί ξζπλυμα 

τθσ λεκάνθσ εν ςυνόλω κατά προτίμθςθ με πλυςτικι μθχανι. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με τθ ΙΪΘ επαρκοφσ κακαροφ 

φδατοσ με τθ χριςθ  ΚΑΘΑΟΥ κουβά (χρθςιμοποιοφμενου αποκλειςτικά για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία). 

Απομάκρυνςθ των υδάτων από το δάπεδο με τον ενδεδειγμζνο για τθν περίπτωςθ τρόπο (Σφουγγάριςμα). 
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Απολφμανςθ του εξοπλιςμοφ των WCμε υγρά απολυμαντικά κακθμερινά. Σωςτόσ- ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ 

και απομάκρυνςθ των ρφπων με ειδικοφσ ςπόγγουσ για τουσ νιπτιρεσ, κρουνοφσ, πλακίδια). Αντίςτοιχοι 

ςπόγγοι  ΡΑΝΤΟΤΕ διαφορετικοί των ανωτζρω χρθςιμοποιοφνται  για τον κακαριςμό ςτισ λεκάνεσ (ΜΟΝΟΝ 

ΕΞΫΤΕΙΚΑ- ΕΣΫΤΕΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΤΣΑΚΙ-PIGAL).  Το βουρτςάκι κακαριςμοφ  μετά από τθν εκάςτοτε 

ςυγκεκριμζνθ χριςθ του κα  βρίςκεται τοποκετθμζνο ςε κικθ (δοχείο) που κα περιζχει απολυμαντικό υγρό. 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΟΟΣ: ΟΙ ςπόγγοι που χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό των τουαλετϊν και ςυγκεκριμζνα  των  

λεκανϊν ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ να χρθςιμοποιοφνται για  τον κακαριςμό οποιουδιποτε άλλου εξοπλιςμοφ που 

υπάρχει μζςα ςτο WC. Ο κακαριςμόσ και θ αφαίρεςθ αλάτων από τα μεταλλικά είδθ υγιεινισ  πρζπει να 

γίνεται με ειδικά υγρά απορρυπαντικά που  κακαρίηουν τουσ κρουνοφσ (βρφςεσ) χωρίσ να  διαβρϊνουν  το 

μζταλλο. Κάκε ομάδα WCκα εφοδιάηεται με  κουβά ςφουγγαρίςματοσ που κα χρθςιμοποιείται ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

και ΜΟΝΟ για τθν κακαριότθτα των ςυγκεκριμζνων χϊρων υγιεινισ. 

Δ. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 

Επιμελζσ ςκοφπιςμα μοκετϊν με θλεκτρικι μθχανι και αποκομιδι απορριμμάτων. 

Λεπτομερισ κακαριςμόσ επίπλων και ςυγκεκριμζνα εδρϊν Δικαςτϊν, κϊκων Δικαςτϊν, βιματοσ Μάρτυροσ,  

εδράνων (κακιςμάτων) Δικθγόρων, διαχωριςτικϊν ςτθκαίων και κακιςμάτων κοινοφ. 

Σχολαςτικό ςκοφπιςμα μοκετϊν με θλεκτρικι μθχανι. 

Επιμελζσ ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα δαπζδων όπου δεν υπάρχουν μοκζτεσ. 

Κακαριςμόσ εςωτερικϊν περβαηιϊν παρακφρων. 

Ε. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 

Κακαριςμόσ των καλακιϊν, απολφμανςι τουσ και αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ. Ξεςκόνιςμα περβαηιϊν , 

κατευκυντιριων πινακίδων, φωλεϊν (κυτίων) πυραςφάλειασ, κακιςμάτων κ.λ.π.  Επιμελισ κακαριςμόσ και 

πλφςιμο των ψυκτϊν με υλικά κακαριςμοφ αποκλειςτικά γι’ αυτοφσ.  Επιμελζσ ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα 

κλιμακοςταςίων. Κακαριςμόσ των κιγκλιδωμάτων. 

Οι διάδρομοι οι χϊροι αναμονισ - υποδοχισ κοινοφ και οι είςοδοι κα ςκουπίηονται κακθμερινά και ςτθν 

ςυνζχεια κα πλζνονται με μθχανζσ πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ . Σφουγγάριςμα με ςφουγγαρίςτρα κα γίνεται μόνο 

ςε εςοχζσ ςτουσ διαδρόμουσ ςτουσ χϊρουσ αναμονισ και ςτισ ειςόδουσ όπου δεν μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν μθχανικά μζςα. 

Κακθμερινά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κα πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ για τον εντοπιςμό κάκε πρόςκετου υλικοφ  

ρφπανςθσ (τςίχλεσ, αυτοκόλλθτα κ.λ.π.) και κα πρζπει να γίνεται άμεςθ απομάκρυνςθ κάκε τζτοιου είδουσ 

υλικοφ. 

Οι πίνακεσ ανακοινϊςεων κα κακαρίηονται με νωπό απορροφθτικό πανί κακαριότθτασ και με υγρό 

κακαριςμοφ. Θα αφαιροφνται οι αφίςεσ που τυχόν επικολλοφνται  ςε τοίχουσ, υαλοπίνακεσ κ.λ.π. και ςε 

οποιονδιποτε άλλο  χϊρο . 

ΣΤ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 

Συςτθματικόσ κακαριςμόσ των τοιχωμάτων αυτϊν, των κακρεπτϊν, των δαπζδων, των κυρϊν. 

Επιμελισ κακαριςμόσ με θλεκτρικι ςκοφπα του αρμοφ υποδοχισ τθσ πόρτασ και των οδθγϊν ολιςκιςεωσ των 

κυρϊν των καλάμων από τθ ςκόνθ και από άλλα απορρίμματα για τθν εφρυκμθ λειτουργία των κυρϊν  των 

ανελκυςτιρων. 

Ζ. ΕΙΣΟΔΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  

Συςτθματικόσ κακαριςμόσ των χϊρων ειςόδου. 

Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ και ςκοφπιςμα όλων των εξωτερικϊν χϊρων περιμετρικϊσ του κτθρίου, ιτοι 

προαυλίων, κλιμάκων, πεηοδρομίων κλπ. Ειδικά τα μάρμαρα περιμετρικά του κτιρίου κα κακαρίηονται  

επμελϊσ κακθμερινά με μπαταριοκίνθτθ μθχανι πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ. 

Κακθμερινά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ κα πρζπει να γίνεται  ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ για τον εντοπιςμό κάκε 

πρόςκετου υλικοφ  ρφπανςθσ (τςίχλεσ, αυτοκόλλθτα κ.λπ.) και κα πρζπει να γίνεται άμεςθ απομάκρυνςθ κάκε 

τζτοιου υλικοφ. 

Η. ΓΚΑΡΑΖ 
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Κακθμερινι  ςυςτθματικι ςυλλογι παντόσ είδουσ απορριμμάτων π. χ. αποτςίγαρα, μεταλλικά κουτιά κλπ . 

Επιμελζσ  πλφςιμο μια φορά τθν εβδομάδα όλων των χϊρων των υπόγειων γκαράη με επικακιμενθ μθχανι 

πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ. 

 

 Μθνιαίωσ: 

Επιμελισ κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά περιμετρικά. 

Κακαριςμόσ εςωτερικϊν διαχωριςτικϊν και από τισ δφο όψεισ. 

Κακαριςμόσ μθχανοςταςίων. Ξεςκόνιςμα ςωλθνϊςεων. Ρλφςιμο κυρϊν. 

Λεπτομερισ κακαριςμόσ όλων των επιφανειϊν των τοίχων , των γραφείων, των αικουςϊν ςυνεδριάςεων και 

διαςκζψεων, των κρατθτθρίων, των διαδρόμων και των κλιμακοςταςίων. 

 

 Ανά τετράμθνο: 

Επιμελισ κακαριςμόσ των εξωτερικϊν υαλοπινάκων ςε όλουσ τουσ ορόφουσ. Τα υαλοπετάςματα που δεν είναι 

δυνατόν να κακαρίηονται με πρόςβαςθ εκ των ζςω, κα κακαρίηονται εξωτερικά με ειδικό όχθμα με αναβατόριο 

και καλάκι. 

 Ανά Εξάμθνο: 

Γυάλιςμα πλαςτικϊν δαπζδων και κρυςταλλοποίθςθ μαρμάρων αφοφ προθγθκεί ο εισ βάκοσ κακαριςμόσ. 

Ρλφςιμο μοκετϊν εισ βάκοσ με ειδικζσ μθχανζσ πλυςίματοσ που περιζχει νερό και απορρυπαντικό ι αφρό 

κακαριςμοφ , ςτα γραφεία, ςτισ αίκουςεσ ακροατθρίων και διαςκζψεων. 

 

Απαςχολοφμενο προςωπικό χϊρων Εφετείου Ακθνϊν, Ειςαγγελίασ Εφετϊν Ακθνϊν του κτθρίου επί τθσ 

οδοφ ΚυρίλλουΛουκάρεωσ 14 και του νζου Δικαςτικοφ κτθρίου Δζγλερθ. 

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ, απαιτοφνται 6 άτομα, πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα (Δεφτερα - Ραραςκευι) και 

με πρωινό ωράριο από 07.30' ζωσ 15.30', που κα απαςχολοφνται με τθν ςυντιρθςθ τθσ κακαριότθτασ των 

ακροατθρίων, των κοινόχρθςτων χϊρων των τουαλετϊν (W.C.) του περιβάλλοντοσ χϊρου περιμετρικά των  

κτιρίων , κακϊσ και  με τον εφοδιαςμό των τουαλετϊν με υλικά ατομικισ υγιεινισ. 

Επίςθσ,  34 άτομα, πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα (Δεφτερα - Ραραςκευι) τουλάχιςτον για 3,5 ϊρεσ και με 

απογευματινό ωράριο από 16.00 ζωσ και 19.30 και οπωςδιποτε μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν που 

αναφζρονται ςτο παραπάνω πρόγραμμα του κακαριςμοφ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο ζγκαιροσ και επιμελισ 

κακαριςμόσ όλων των παραπάνω χϊρων. 

Για τον κακαριςμό των υαλοπινάκων όλων των χϊρων των κτιρίων κα απαςχολοφνται τζςςερα (4) άτομα,  

πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα ( Δεφτερα - Ραραςκευι ) και με τζςςερισ (4) ϊρεσ εργαςίασ τθν θμζρα και με 

ωράριο που κα ςυμφωνείται με τθν υπθρεςία, ςφμφωνα με τθν παράγραφο Η). 

 

Β)   ΧΩΩΝ ΕΤΑΙΙΑΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΛΙΚΩΝ ΑΘΘΝΩΝ 

Τα γραφεία τθσ Εταιρείασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν καταλαμβάνουν περίπου επιφάνεια 120 τ.μ. 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

Απολφμανςθ των καλακιϊν των αχριςτων, αλλαγι  πλαςτικισ ςακοφλασ, τοποκζτθςθ χαρτιϊν υγείασ και 

ςαπουνιοφ ςτισ ςαπουνοκικεσ. 

Σχολαςτικό ςκοφπιςμα αυτϊν με θλεκτρικι ςκοφπα. 

 Εβδομαδιαίωσ: 

Κακαριςμόσ του χϊρου (ςκοφπιςμα- ςφουγγάριςμα), ξεςκόνιςμα των επίπλων (γραφείων, βιβλιοκθκϊν), των 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν. 

 Τριμθνιαίωσ: 

Ρλφςιμο των τοίχων, κακαριςμόσ των υαλοπινάκων. 

 Ετθςίωσ: 
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Ρλφςιμο μοκετϊν. 

Απαςχολοφμενο προςωπικό Χϊρων Εταιρίασ Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν:  

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ απαιτείται ζνα (1) άτομο πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα ( Δεφτερα - Ραραςκευι ) 

για δφο (2) ϊρεσ και από ϊρα 16:00- 18:00 και μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν. 

 

Γ)  ΧΩΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΘΝΩΝ 

Θ επιφάνεια ςε τετραγωνικά μζτρα του χϊρου ςτον οποίο ςτεγάηεται το Ροινικό Μθτρϊο τθσ Υπθρεςίασ τθσ 

Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν  ςτο κτίριο επί τθσ οδοφ Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14 είναι περίπου 1.300 τ. μ. 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ των επτά (7) τουαλετϊν, αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα 

καλάκια των αχριςτων και απολφμανςι τουσ, τοποκζτθςθ χαρτιϊν υγείασ και ςαπουνιοφ ςτισ ςαπουνοκικεσ,  

επιμελζσ ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των γραφείων και των κοινόχρθςτων χϊρων. 

 Μθνιαίωσ: 

Επιμελισ κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά περιμετρικά. 

Απαςχολοφμενο Ρροςωπικό Χϊρων Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν: 

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ απαιτοφνται δφο (2) άτομα , πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα ( Δεφτερα - 

Ραραςκευι ) και προσ το τζλοσ του ωραρίου 12:00 - 15:00 μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν, γιατί από τθ φφςθ του 

αντικειμζνου τθσ εργαςίασ , δεν επιτρζπεται ςε άτομα εκτόσ τθσ υπθρεςίασ να ζχουν κλειδιά του χϊρου και να 

ζχουν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα αρχεία και ςτα γραφεία. 

 

 

Δ) ΧΩΩΝ ΤΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΩΝ ΑΝΘΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΩΓΘΣ ΑΘΘΝΑΣ 

Θ επιφάνεια ςε τετραγωνικά μζτρα του χϊρου ςτον οποίο ςτεγάηονται οι  Επιμελθτζσ Ανθλίκων και Κοινωνικισ 

Αρωγισ Ακινασ είναι ςυνολικά περίπου 864 τετραγωνικά μζτρα (ςφνολο γραφείων περίπου 475 τ.μ. και 

ςφνολο χϊρων εκτόσ γραφείων 389 τ.μ. ) 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ των χϊρων και ειδικότερα για το ακροατιριο, κρατθτιριο, 

διαδρόμουσ, ιςογείου, θμιϊροφου, 1ου και 2ου ορόφου, αντίςτοιχεσ ςκάλεσ και τουαλζτεσ. Οι εργαςίεσ 

περιλαμβάνουν αποκομιδι απορριμμάτων, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια των αχριςτων,  

απολφμανςι τουσ, τοποκζτθςθ χαρτιϊν υγείασ και ςαπουνιοφ ςτισ ςαπουνοκικεσ, επιμελζσ  ςκοφπιςμα και 

ςφουγγάριςμα όλων των χϊρων. 

Επίςθσ να κακαρίηονται κακθμερινά με θλεκτρικι ςκοφπα οι μοκζτεσ των γραφείων (ςφνολο γραφείων 

περίπου 475 τ.μ.)  

 Μθνιαίωσ: 

Επιμελισ κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά περιμετρικά. 

Οι χϊροι εκτόσ γραφείων κα κακαρίηονται, μετά το πζρασ του ακροατθρίου και καλφπτουν επιφάνεια ςε 

τετραγωνικά μζτρα περίπου 389 τ.μ. 

Απαςχολοφμενο προςωπικό χϊρων των Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ 

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ απαιτοφνται 2 άτομα, πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα ( Δεφτερα - Ραραςκευι ) από 

ϊρα 15:00 ζωσ και 19:00 μ.μ. μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν. 

 

Ε)  ΧΩΩΝ ΑΧΕΙΟΥ ΕΙΘΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ 

Θ επιφάνεια ςε τετραγωνικά μζτρα του χϊρου ςτον οποίο ςτεγάηεται το αρχείο Ειρθνοδικείου Ακθνϊν  είναι 

ςυνολικά περίπου 970 τετραγωνικά μζτρα. 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 
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Ξεςκόνιςμα γραφείων (επίπλων), άδειαςμα καλακιϊν και απολφμανςι τουσ, αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ,  

ςχολαςτικό κακάριςμα δφο τουαλετϊν και  επιμελζσ ςκοφπιςμα -ςφουγγάριςμα του χϊρου των γραφείων των 

υπαλλιλων και τθσ υποδοχισ του κοινοφ (περίπου 120 τ.μ.) 

 Εβδομαδιαίωσ: 

Επιμελζσ ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα των περίπου 850 τ.μ. και κακάριςμα των 6 παρακφρων. 

 Μθνιαίωσ: 

Σχολαςτικό κακάριςμα ραφιϊν φοριαμϊν και γενικι κακαριότθτα όλου του χϊρου. 
Απαςχολοφμενο προςωπικό Αρχείου Ειρθνοδικείου Ακθνϊν.  

Για τθν κακαριότθτα του χϊρου απαιτοφνται : 2 άτομα τθν θμζρα, πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα (Δεφτερα - 

Ραραςκευι) και με ωράριο 16:00 - 18:00 μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν. 

 

ΣΤ)  ΧΩΩΝ ΑΧΕΙΟΥ ΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ 

Στον ωσ άνω χϊρο και ειδικότερα ςτα τζςςερα (4) υπόγεια του Μεγάρου ςτεγάηονται το Γενικό Αρχείο και 

μζροσ του Ροινικοφ Αρχείου του Ρρωτοδικείου Ακθνϊν ςυνολικισ εκτάςεωσ περίπου 4.000 τ.μ. 

 Κακθμερινϊσ   (Ρζντε φορζσ εβδομαδιαίωσ): 

1)  Σχολαςτικό ςκοφπιςμα - ςφουγγάριςμα δαπζδων, 2)  Επιμελισ κακαριςμόσ ανελκυςτιροσ, 3)  Συςτθματικό 

και ςχολαςτικό πλφςιμο και απολφμανςθ λεκανϊν, νιπτιρων, δαπζδων, τοίχων των τουαλετϊν, αφαίρεςθ 

αλάτων 4) Κακαριςμόσ γραφείων 5) Αποκομιδι απορριμμάτων 6) Άδειαςμα καλακιϊν- απολφμανςι τουσ και 

αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ 7) κακαριςμόσ εςωτερικϊν περβαηιϊν. 

 Μθνιαίωσ: 

Κακαριςμόσ ορκοςτατϊν ραφιϊν και κακαριςμόσ υαλοπινάκων εςωτερικά.   

 Ανά Εξάμθνο: 

Γυάλιςμα δαπζδων. 

Απαςχολοφμενο προςωπικό Αρχείου Ρρωτοδικείου Ακθνϊν.  

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ απαιτοφνται ζξι (6) άτομα με 4 ϊρεσ απαςχόλθςθσ κακθμερινά πζντε (5) φορζσ τθν 

εβδομάδα ( Δευτζρα – Ραραςκευι ) και από ϊρα 15:00 μζχρι 19:00 και μζχρι το πζρασ των εργαςιϊν. 

 

Η) ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ 

Ο κακαριςμόσ των υαλοπινάκων τα οποία εμπεριζχονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα πρζπει 

να γίνονται ωσ εξισ: 

Κακαριςμόσ των υαλοπινάκων εςωτερικά όπωσ αναφζρεται ανά υπθρεςία. 

Οι υαλοπίνακεσ των κοινόχρθςτων χϊρων ιςογείου - ειςόδων κα κακαρίηονται μία φορά το μινα εςωτερικά 

και εξωτερικά. 

Το Εφετείου Ακθνϊν διακζτει αναβατόριο για τον κακαριςμό των υαλοπινάκων το οποίο είναι εγκατεςτθμζνο 

ςτθν ταράτςα του κτιρίου. Ο κακαριςμόσ των εξωτερικϊν υαλοπινάκων κα γίνεται με τθ χριςθ του άνωκεν 

αναφερόμενου μθχανιματοσ. Θ ςυχνότθτα ορίηεται τρείσ φορζσ ανά ζτοσ (δθλαδι κάκε τζςςερεισ μινεσ). 

Στα ςθμεία του κτιρίου που το άνωκεν μθχάνθμα δεν ζχει πρόςβαςθ ο κακαριςμόσ των υαλοπινάκων κα 

γίνεται ωσ εξισ: 

α) Ρεριμετρικά του κτιρίου και όπου το δάπεδο είναι ςτρωμζνο με μάρμαρα με ανυψωτικι πλατφόρμα 

β) Ρεριμετρικά των κτιρίων και όπου υπάρχει πρόςβαςθ οχιματοσ με καλακοφόρο όχθμα. Τα ανωτζρω 

μθχανιματα κα παρζχονται με μζριμνα του αναδόχου, κα πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ που 

προβλζπονται από τθ νομοκεςία και οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΟΟΣ: Ο κακαριςμόσ των W.C ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ κα εκτελείται με τον ΙΔΙΟ τρόπο που 

αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω ςε ςχζςθ με τθν μζκοδο κακαριςμοφ ςτουσ χϊρουσ των W.C του 

Εφετείου. 
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Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι  επαλικευςε με ιδία ευκφνθ τθν ζκταςθ τθ μορφι κακϊσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των 

χϊρων. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

Μθχανιματα κακαριςμοφ  

Πλα τα μθχανιματα  χορθγοφνται αποκλειςτικά και μόνο από τον ανάδοχο και κα χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά και μόνο για τθν κακαριότθτα των χϊρων του Εφετείου Ακθνϊν 

 

Επικακιμενθ μθχανι πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ 1 

Μπαταριοκίνθτθ μθχανι πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ 1 

Θλεκτροκίνθτεσ ι μπαταριοκίνθτεσ μθχανζσ πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ 2 

Μθχανζσ πλυςίματοσ μοκετϊν 2 

Αφροπαραγωγοί για πλφςιμο μοκετϊν 2 

Μθχανζσ απορρόφθςθσ υγρϊν 3 

Απορροφθτικζσ μθχανζσ ςκόνθσ 20 

 

Επιπλζον μθχανιματα που τυχόν απαιτθκοφν για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα   χορθγοφνται  από τον 

ανάδοχο και με δαπάνεσ του. 

Ρεριμετρικά του κτιρίου και όπου το δάπεδο είναι ςτρωμζνο με μάρμαρα κα χρθςιμοποιείται ανυψωτικι 

πλατφόρμα. 

Ρεριμετρικά των κτιρίων και όπου υπάρχει πρόςβαςθ οχιματοσ κα χρθςιμοποιείται καλακοφόρο όχθμα. Τα 

ανωτζρω μθχανιματα  παρζχονται με μζριμνα του αναδόχου,   πλθροφν όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ που 

προβλζπονται από τθ νομοκεςία και οι ςχετικζσ δαπάνεσ  βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Τα μθχανιματα κακαριςμοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν από το ςυνεργείο κακαριςμοφ για το Εφετείο Ακθνϊν  

πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ: 

α.  Ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ για τθν κακαριότθτα. 

β. Πλα τα αναγκαία ςκεφθ, μθχανιματα, εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ,  είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και τα 

πλζον κατάλλθλα για τον ςκοπό που προορίηονται. 

γ.  Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ϊςτε τα αναγκαία μθχανιματα , εργαλεία , αναλϊςιμα και υλικά 

κακαριςμοφ   να μθν προκαλοφν φκορζσ (βραχυχρονίωσ ι  και μακροχρονίωσ) ςτισ εγκαταςτάςεισ και τον 

εξοπλιςμό του κτθρίου. 

δ.  Βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ, από άποψθ λειτουργίασ. 

ε. Πλα τα αναγκαία μθχανιματα , εργαλεία , αναλϊςιμα και υλικά κακαριςμοφ  χορθγοφνται αποκλειςτικά 

και μόνο από τον ανάδοχο και κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο ςτουσ χϊρουσ των κτθρίων του 

Εφετείου Ακθνϊν. 

ςτ. Στθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου ανάγεται  θ εξαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ για ςυνεχι και πλιρθ 

τεχνικι υποςτιριξθ, (δθλαδι επιςκευζσ, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, τα οποία είναι αναγκαία για τθ 

λειτουργία του εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ) ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ. 

η. Οι παραπάνω θλεκτρικζσ ςκοφπεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν απομάκρυνςθ τθσ ςκόνθσ ςε πατϊματα όπου 

υπάρχει κυρίωσ μοκζτα. 

 

Εργαλεία Κακαριςμοφ -Αναλϊςιμα 

Τρόλεϊ Κακαριςτριϊν 30 τμχ.. πλιρωσ εξοπλιςμζνα με τζςςερα κουβαδάκια διαφορετικϊν χρωμάτων 

Καρότςια ςφουγγαρίςματοσ διπλοφ ςυςτιματοσ τεμ. (10) 

Μονοί κουβάδεσ για τον κακαριςμό των WC(ζνασ ανά ομάδα WC) 

Ρροεκτάςεισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ μπαλαντζηεσ (κα χρθςιμοποιοφνται για τθν βοικεια και μεταφορά 

διαφόρων κακαριςτικϊν μθχανθμάτων εάν ςε αυτόν τον χϊρο δεν υπάρχουν θλεκτρικζσ πρίηεσ) 
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Σκάλεσ φορθτζσ 

Σάρωκρα και φαράςια για τον περιβάλλοντα χϊρο και όπου αλλοφ χρειάηεται (για τθν ςυλλογι διαφόρων 

απορριμμάτων όπου δεν είναι δυνατόν να γίνουν με άλλο τρόπο π. χ. αποτςίγαρα, μεταλλικά κουτιά κλπ.) 

Ξεςκονόπανα 

Γάντια μιασ χριςεωσ. 

Γάντια χοντρά. 

Γάντια χοντρά και ειδικά για χριςθ κατά τθν μεταφορά των απορριμμάτων από τουσ κακαριςτζσ. 

Σακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων μαφρου χρϊματοσ διαφόρων μεγεκϊν. 

Σακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων λευκοφ χρϊματοσ.  

Ωάρτινεσ ςακοφλεσ για τισ θλεκτρικζσ ςκοφπεσ. 

Δίςκοι κακαριςμοφ διαφορϊν χρωμάτων και μεγεκϊν για τισ μθχανζσ πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ. 

Σφουγγαρίςτρεσ. 

Ξφςτρεσ. 

Ρτυςςόμενα κοντάρια. 

Εργαλεία πλφςεωσ υαλοπινάκων. 

Υφαςμάτινεσ μάκτρεσ(dustmop). 

Σάρωκρα και φαράςια. 

Σφουγγαράκια με ςφρμα. 

Ρινακίδεσ προειδοποίθςθσ. 

Τυχόν επιπλζον εξοπλιςμόσ για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο αναλϊςιμοσ εξοπλιςμόσ και τα απαιτοφμενα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ  είναι καταςκευαςμζνα 

ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ και φιλικά προσ το περιβάλλον. Τα λευκά ςακουλάκια μίασ 

χριςεωσ που τοποκετοφνται ςτα καλακάκια των κοινόχρθςτων χϊρων , γραφείων ,WCκλπ  κα τοποκετοφνται 

κακαρά και αμεταχείριςτα οποιαδιποτε ςτιγμι ςυλλζγονται τα απορρίμματα. 

Σακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων μαφρου χρϊματοσ, κακαρζσ και αμεταχείριςτεσ κα τοποκετοφνται ςε 

όλουσ τουσ κάδουσ των κτθρίων. 

Πλα τα είδθ κακαριότθτοσ, εξοπλιςμόσ κακαριςμοφ κακθμερινά και μετά το τζλοσ των εργαςιϊν   κα πλζνονται 

και κα κακαρίηονται  (απολυμαίνονται) ςχολαςτικά. 

Οι χάρτινεσ ςακοφλεσ από τισ θλεκτρικζσ ςκοφπεσ κα αφαιροφνται και κα αντικακίςτανται από καινοφργιεσ 

αμεταχείριςτεσ ςακοφλεσ. 

 

Ρροϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ 

Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται ςτουσ χϊρουσ των κτθρίων είναι τα 

εξισ: 

Υγρό απορρυπαντικό γενικισ χριςθσ. 

Απορρυπαντικό κακαριςτικό δφςκολων ρφπων. 

Απολυμαντικό επιφανειϊν. 

Κακαριςτικό Αλάτων. 

Υγρό κακαριςτικό υαλοπινάκων - κακρεπτϊν. 

Γυαλιςτικό μεταλλικϊν και ανοξείδωτων επιφανειϊν. 

Αυτογυάλιςτθ παρκετίνθ, αντιολιςκθτικι για δάπεδα. 

Σαμπουάν για μοκζτεσ. 

Κακαριςτικό για  μθχανζσ αφροπαραγωγισ. 

Απορρυπαντικά κατάλλθλα για μθχανζσ πλφςεωσ ςτεγνϊματοσ.  

Αφαιρετικό παρκετίνθσ. 

Τα χρθςιμοποιοφμενα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ  πλθροφν τουσ εξισ όρουσ: 

α. Τα προϊόντα κακαριςμοφ πρζπει  είναι καταχωρθμζνα ςτο Ε.Μ.Ω.Ρ. 
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β. Τα απολυμαντικά προϊόντα   είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν και  εγκεκριμζνα από τον Εκνικό Οργανιςμό 

Ψαρμάκων  

γ. Τα απορρυπαντικά όπωσ και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν επιτρζπεται να ζχουν  δυςάρεςτεσ οςμζσ. 

Απαγορεφεται να  είναι επιβλαβι για τθν υγεία των εργαηομζνων και επιςκεπτϊν, αλλά και του ίδιου του 

προςωπικοφ κακαριότθτασ που τα χρθςιμοποιεί. 

δ. Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά δεν επιτρζπεται να προκαλοφν φκορζσ μακροχρόνια και βραχυχρόνια 

ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό των κτθρίων. 

 

 

 

Είδθ Ατομικισ Υγιεινισ 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται επίςθσ με τθν παροχι των παρακάτω ειδϊν ατομικισ υγιεινισ για τισ ανάγκεσ του 

προςωπικοφ  των υπθρεςιϊν και του  προςερχόμενου κοινοφ. 

Απαιτείται ςυςτθματικόσ και επαναλαμβανόμενοσ εφοδιαςμόσ με είδθ ατομικισ υγιεινισ ςε όλεσ τισ 

τουαλζτεσ ζτςι ϊςτε να είναι πάντα εφοδιαςμζνεσ με  τα αναγκαία υλικά. 

Οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΤΘΣΙΑ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 

Ωαρτί υγείασ Ωθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ 

υδατοδιαλυτόσ μθ ανακυκλωμζνοσ 140gτουλάχιςτον 

ΟΛΟ 52.000 

Κρεμοςάπουνο Το Κρεμοςάπουνο κα πρζπει να ζχει ουδζτερο ph5,5-7 ΛΙΤΟ 2.000 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

1. Στο ςυνολικό τίμθμα του ζργου ςυμπεριλαμβάνονται οι κάκε φφςεωσ δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ του 

ςυνόλου των εργαςιϊν που αναλαμβάνει ο Ανάδοχοσ. 

2. Το προςωπικό που κα απαςχολθκεί   είναι  άριςτα εκπαιδευμζνο ςτθ χριςθ των μθχανθμάτων - 

ςυςκευϊν και ςτισ εργαςίεσ κακαριςμοφ χϊρων μεγάλων κτιρίων ςυνάκροιςθσ  κοινοφ. Οφείλει επίςθσ 

να είναι άψογο από πλευράσ ςυμπεριφοράσ ςτο προςωπικό των υπθρεςιϊν και προσ τουσ τρίτουσ 

(κοινό). 

3. ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ θ ανάμειξθ δφο (2) διαφορετικϊν προϊόντων (π.χ. υγρό απορρυπαντικό ςε ςυνδυαςμό 

με υγρό απολυμαντικό ι το αντίκετο).  Σε περίπτωςθ  που το προςωπικό του ςυνεργείου από άγνοια 

ι αμζλεια δθμιουργιςει οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτον χϊρο εργαςίασ από τθν ανάμειξθ των 

παραπάνω προϊόντων και ςυγκεκριμζνα ςε εργαηομζνουσ ι επιςκζπτεσ των κτθρίων, υπεφκυνοσ  

ποινικά και αςτικά κα είναι αποκλειςτικά και μόνο ο Ανάδοχοσ του ζργου. Απαγορεφεται θ χριςθ 

υγρϊν δφςοςμων χθμικϊν απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν. 

Τα προϊόντα κακαριςμοφ (απορρυπαντικά) και απολφμανςθσ (απολυμαντικά)  παρζχονται ςτο 

προςωπικό του ςυνεργείου (κακαριςτζσ) ςτθ ςυςκευαςία και με ανάμειξθ (αραίωςθ δι’ φδατοσ) τθν 

προτεινόμενθ από τθν εταιρείασ παραγωγισ τουσ. Για τον τρόπο χριςεωσ  των παραπάνω προϊόντων 

απορρυπαντικϊν ι απολυμαντικϊν απόλυτα υπεφκυνοσ  είναι ο Ανάδοχοσ του ζργου, ο οποίοσ  

οφείλει να γνωρίηει τθν ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΖΝΘ ανάμειξθ (αραίωςθ) του κάκε προϊόντοσ. Θ αραίωςθ των 

παραςκευαηομζνων διαλυμάτων προσ χριςθ των προϊόντων κακαριςμοφ που επιχειροφν οι 

κακαριςτζσ  πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ εταιρείασ παραςκευισ των προϊόντων.  

Υγρά απορρυπαντικά και απολυμαντικά ςτα οποία  ζχει εφαρμοςτεί θ  διαδικαςία  τθσ  
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αραίωςθσ(ανάμειξθσ) ςε καμία περίπτωςθ δεν κα μεταγγίηονται οφτε κα φυλάςςονται ςε άλλεσ 

ςυςκευαςίεσ που  ουδεμία ςχζςθ  ζχουν με το αντίςτοιχο προϊόν. 

4. Ο Ανάδοχοσ  διακζτει το απαραίτθτο προςωπικό κακαριότθτασ ςφμφωνα με τθν διακιρυξθ  και τθν 

παροφςα ςφμβαςθ ϊςτε όλοι οι χϊροι να διατθροφνται κακαροί.  Εγγυάται ότι το ζργο τθσ 

κακαριότθτασ κα εκτελείται με προςοχι και επιμζλεια και  ότι κα είναι υπεφκυνοσ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια  του ζργου. Είναι υποχρεωμζνοσ να οργανϊνει τα ςυνεργεία του κατά τρόπο που να μθν 

παρενοχλεί ι δυςχεραίνει τυχόν εργαςίεσ άλλων ςυνεργείων. Υποχρεοφται να ακολουκεί τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ διατάξεισ περί εργαςίασ κ.λ.π ωσ αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςι τουσ. 

Υποχρεοφται να διατθρεί κακαροφσ τουσ χϊρουσ όπου παρζχει δια των ςυνεργείων του τθν 

αντίςτοιχθ εργαςία και οφείλει να απομακρφνει τα άχρθςτα υλικά και απορρίμματα. 

5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊνει τακτικά το προςωπικό κακαριότθτασ για τον τρόπο χριςθσ των 

απολυμαντικϊν και απορρυπαντικϊν. 

6. Θ προμικεια (αγορά) των  απαιτοφμενων για το ζργο τθσ κακαριότθτασ προϊόντων (υλικϊν 

κακαριςμοφ, απολυμαντικϊν, ειδϊν υγιεινισ κ.λ.π)  πραγματοποιείται από τον ανάδοχο και  βαρφνει 

οικονομικά αποκλειςτικά και μόνο αυτόν. 

7. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν καλι λειτουργία των μθχανθμάτων όπωσ επίςθσ και ότι το προςωπικό που 

τα χρθςιμοποιεί γνωρίηει τθν λειτουργία τουσ και τα προςτατευτικά μζτρα που είναι απαραίτθτα κατά 

τθν χριςθ τουσ για τθν αςφάλεια των ιδίων, του προςωπικοφ όλων των υπθρεςιϊν και των 

επιςκεπτϊν. Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ 

άμεςθσ αντικατάςταςισ τουσ. 

8. Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει  ότι ζλαβε γνϊςθ των επί τόπου ςυνκθκϊν και αποδζχεται πλιρωσ: α) τουσ όρουσ 

τθσ διακιρυξθσ και τθσ ςφμβαςθσ β)  ςυμμορφϊνεται με τισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα τεχνικι 

περιγραφι  προδιαγραφζσ  γ)  αναλαμβάνει  τθν υποχρζωςθ χριςεωσ όλων των αναγκαίων 

μθχανθμάτων κακαριςμοφ , εργαλείων , αναλωςίμων και υλικϊν κακαριςμοφ. 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  και μόνο για τουσ χϊρουσ των κτιρίων του Εφετείου Ακθνϊν και τθ φφλαξθ 

(αποκικευςι τουσ)  ςτουσ χϊρουσ του Εφετείου Ακθνϊν κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

9. Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ  να παρζχει  ςτον ανάδοχο τθ δυνατότθτα χριςθσ 

φδατοσ   που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ κακαριότθτασ κακϊσ και τθν  απαιτοφμενθ 

για τον ίδιο ςκοπό θλεκτρικι ενζργεια . Ο Ανάδοχοσ ωςτόςο οφείλει  να φροντίηει για  τθν κατά το 

δυνατόν χαμθλότερθ κατανάλωςθ. 

10. Το Εφετείο Ακθνϊν κα χορθγιςει ςτον ανάδοχο χϊρο για τθν αποκικευςθ των μθχανθμάτων και των 

υλικϊν όπωσ επίςθσ και αποδυτιρια για το προςωπικό του ςυνεργείου . 

11. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί τθν τάξθ και τθν κακαριότθτα των χϊρων αυτϊν ϊςτε να 

αποφευχκεί τυχόν εξάπλωςθ μικροβίων. Οι χϊροι που παραχωροφνται  πρζπει κατά τθ λιξθ του 

ςυμβολαίου να επιςτραφοφν ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. 

12. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν  υποχρζωςθ εκκζνωςθσ των  χϊρων που του παρζχονται  για τθν 

εργαςία του με δικά του ζξοδα, μόλισ αυτοί ηθτθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

13. Ο  Ανάδοχοσ διακζτει ςτθν Ελλάδα  άρτιο ςυνεργείο και ειδικευμζνο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν που αναλαμβάνει με τθν παροφςα, αναλαμβάνει δε τθν υποχρζωςθ να ορίςει ζνα άτομο 

από το προςωπικό του ωσ επικεφαλισ. Τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του τελευταίου  γνωςτοποιοφνται με 

τθν παροφςα και είναι .......................................................................................... 

Ο  Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ δαπάνθ μεταφοράσ του προςωπικοφ του από και προσ τον τόπο του 

ζργου. 

14. Το απαςχολοφμενο προςωπικό, επί μονίμου βάςεωσ δεν υπολείπεται των  ογδόντα (80) ατόμων. 

15. Ο  Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατάςταςθ του προςωπικοφ 

που κα εργάηεται εντόσ του κτιρίου του Εφετείου Ακθνϊν και των λοιπϊν υπθρεςιϊν του, 

φωτοτυπίεσ των αςφαλιςτικϊν τουσ βιβλιαρίων και προκειμζνου περί αλλοδαποφ προςωπικοφ 
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κάρτεσ εργαςίασ. Θ ανωτζρω κατάςταςθ επικαιροποιείται και κα προςκομίηεται όποτε ηθτθκεί από 

τον εργοδότθ. Αλλοδαπό προςωπικό που τυχόν  κα απαςχολθκεί  από τον ανάδοχο πρζπει να 

διακζτει κάρτα εργαςίασ και άδεια παραμονισ ςτθν Ελλάδα και να γνωρίηει επαρκϊσ τθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

16. Ραρζχεται ςτο Εφετείο Ακθνϊν το δικαίωμα να απαιτιςει τθν αντικατάςταςθ μελϊν του  

προςωπικοφ του αναδόχου του ζργου ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ αςκιςεωσ τθσ εργαςίασ τουσ. 

17. Ο  Ανάδοχοσ  απαςχολεί υποχρεωτικά τα άτομα που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ και ςτον όρο 7 τθσ 

παροφςασ για όλεσ τισ Υπθρεςίεσ που ςτεγάηονται ςτα  αντίςτοιχα κτίρια   και  κατά τισ ϊρεσ που 

ηθτάει κάκε Υπθρεςία. Το προςωπικό κα φζρει ενδεικτικι φόρμα εργαςίασ.  Μιςκοί,  θμερομίςκια, 

δϊρα, επιδόματα, αμοιβζσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, αποηθμίωςθ λόγω καταγγελίασ τθσ 

ςυμβάςεωσ κ.λ.π του προςωπικοφ ςυμπεριλαμβανομζνων  και των κάκε είδουσ υποχρεϊςεων  προσ 

το Ελλθνικό Δθμόςιο και τα διάφορα Ταμεία κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ που βαρφνουν 

εργοδότθ και εργαηόμενουσ αποτελοφν υποχρζωςθ αποκλειςτικά του αναδόχου. Οι οποιαςδιποτε 

φφςεωσ δοςολθψίεσ ι απαιτιςεισ των ταμείων αυτϊν ι τρίτων βαρφνουν τον ανάδοχο και μόνον. 

18. Ο  Ανάδοχοσ  είναι αποκλειςτικά  υπεφκυνοσ για  τθν αςφάλεια  του προςωπικοφ του και των 

εκτελοφμενων ζργων κακϊσ και των δικϊν του ι των από αυτόν χρθςιμοποιοφμενων μθχανθμάτων 

και κατά ςυνζπεια  αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα, φκορά ι ηθμία ςε βάροσ οιουδιποτε 

(προςϊπου, αντικειμζνου ι εγκαταςτάςεων κ.λ.π) από υπαιτιότθτα, αμζλεια ι απειρία του ιδίου ι 

μελϊν  του προςωπικοφ  του κατά τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν, υπζχει δε ςε κάκε 

περίπτωςθ  τθν  ευκφνθ του κυρίου του ζργου κατά το άρκρο 925ΑΚ. Σε περίπτωςθ που αποδοκεί 

τυχόν ςτον εργοδότθ ευκφνθ οποιαςδιποτε φφςεωσ για κάποια από τισ παραπάνω αιτίεσ, ο 

Ανάδοχοσ ευκφνεται απζναντι ςτον εργοδότθ ςτο ακζραιο για κάκε ηθμία κετικι ι αποκετικι. 

19. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε αςφαλιςτικι  κάλυψθ  τθσ αςτικισ  του ευκφνθσ   ζναντι τρίτων εξ αιτίασ 

ι επ’ αφορμι του ζργου κακαριότθτασ,  ποςοφ ίςου με το ςυνολικό προχπολογιςμό του υπό 

ανάκεςθ ζργου  μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ. 

20. Ο Ανάδοχοσ  δθλϊνει ότι διακζτει τθ δυνατότθτα  επί πλζον υποςτιριξθσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων 

αναγκϊν.   

21. Οι εταιρίεσ παραςκευισ των απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν (υλικϊν κακαριςμοφ) κακϊσ και  οι 

εταιρείεσ καταςκευισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ  που χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου 

ο Ανάδοχοσ  απαιτείται  να διακζτουν  πιςτοποιθτικό ISO 9001. 

 

 

Άρκρο 8ο 

Τελικοί όροι τθσ Σφμβαςθσ 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ, υπό οποιαδιποτε μορφι, υπό του αναδόχου του ζργου των εκ τθσ ςυμβάςεωσ 

αυτισ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων όπωσ και δικαιωμάτων ςε οποιονδιποτε τρίτο. 

Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχοσ κα φζρει τισ απορρζουςεσ ευκφνεσ (αςτικζσ -διοικθτικζσ) για το προςωπικό το οποίο απαςχολεί. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 3863/2010 ,του Ν. 4412/2016 και του όρουσ τθσ υπ' 

αρικμ. ………………………… Διακιρυξθσ του Εφετείου Ακθνϊν. Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία. 

Αρμόδια για τθν επίλυςθ κάκε διαφοράσ που τυχόν κα προκφψει από τθν εκτζλεςθ, εφαρμογι ι ερμθνεία τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ είναι τα Δικαςτιρια τθσ Ακινασ. Ρριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα Δικαςτιρια, 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για φιλικι 

διευκζτθςθ των διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ κα αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςτθκε υπογράφεται από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. 
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Από τα ανωτζρω τρία (3) όμοια πρωτότυπα τα μεν δφο (2) κατατζκθκαν ςτο Ειδικό Γραφείο Διαχείριςθσ τθσ 

Επιχοριγθςθσ του Εφετείου Ακθνϊν το δε άλλο πιρε ο Ανάδοχοσ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Θ ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΘΣ ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΘΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

  

  

  

 

 

 

Ο Ρρόεδροσ του Τριμελοφσ Συμβουλίου  

Διεφκυνςθσ του Εφετείου Ακθνϊν 

 

 

Θεόδωροσ Κανελλόπουλοσ 

Αρεοπαγίτθσ 
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