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ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ (ΓΑΔΜ Α.Δ.) 

 

        Αξ. πξση.: 1464/04-03-2019 

        ΑΓΑ: ΧΙΘΡΟΡΣΖ-ΡΣ2 
 

ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

(ΠΛΖΡΔ ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ) 

Γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ησλ ρώξσλ γξαθείσλ ελλέα (9) 

Κ.Δ.Π. (ΚΔΝΣΡΧΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΧΝ) θαη ησλ Γξαθείσλ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 

(πξνϋπνινγηζκνύ κέρξη 57.000,00€ πιένλ θπα 24%).  

Η αλψλπκε αλαπηπμηαθή εηαηξεία ΟΣΑ κε ηελ επσλπκία «ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ», ε νπνία 

ζηε ζπλέρεηα ζα απνθαιείηαη γηα ιφγνπο ζπληνκίαο «ΓΑΔΜ Α.Δ.» ή «ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ»  

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1.- Σνπ εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο  ΓΑΔΜ Α.Δ., 

2.- Σεο κε ΑΠ.217168/23-06-2015 Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ θαη ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. κε ηίηιν «ΠΑΡΟΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: 1. 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ θαη 2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  ΣΧΝ ΔΝΝΔΑ (9) ΚΔΝΣΡΧΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΧΝ (ΚΔΠ)», κε ηελ νπνία ε 

ΓΑΔΜ Α.Δ. έρεη αλαιάβεη ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο θαη ςεθηαθήο 

νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ελλέα (9)  Κέληξσλ 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

3.- Σελ ππ’ αξηζ 04/28-02-2019 ζ.2 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.»  (ΦΔΚ Α 115 15.7.2010). 

5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α/8.8.16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΙ 

Σε δηελέξγεηα ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηνλ 

Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ γξαθείσλ ησλ ελλέα (9) Κ.Δ.Π. (ΚΔΝΣΡΧΝ 

ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΧΝ) θαη ησλ Γξαθείσλ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ., µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ζπκθεξφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (θξηηήξην κεηνδνζίαο) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

κέρξη 57.000,00€ πιένλ θπα 24%), 
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πλνπηηθά ηνηρεία Γηαγσληζκνύ 

Φνξέαο Αλάζεζεο «Γήκνο Αζελαίσλ Αλψλπκε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Μεραλνγξάθεζεο θαη 
Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ ΟΣΑ» κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΑΔΜ Α.Δ.» 

Σίηινο Γηαγσληζκνύ Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ γξαθείσλ ησλ ελλέα (9) 
Κ.Δ.Π. (ΚΔΝΣΡΧΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΧΝ) θαη ησλ Γξαθείσλ ηεο 
ΓΑΔΜ Α.Δ.  

Δίδνο ύκβαζεο  χκβαζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ. 

Δίδνο Γηαδηθαζίαο πλνπηηθφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηνλ εληαίν Καλνληζκφ 
πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ., ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία θαη κε ηελ 
παξνχζα Γηαθήξπμε.  

 Κξηηήξην Αλάζεζεο πκθεξφηεξε νηθνλνκηθή Πξνζθνξά βάζεη Σηκήο (Κξηηήξην Μεηνδνζίαο).  

Γηάξθεηα Τινπνίεζεο  
ησλ ππεξεζηώλ 
θαζαξηζκνύ 

Γψδεθα (12) κήλεο  

Πξνϋπνινγηζκόο Μέρξη 57.000,00 επξώ πιένλ Φ.Π.Α 24 % 

Ζκεξνκελία 
Απνζηνιήο γηα 
Γεκνζίεπζε 

     04/03/2019 

Ζκεξνκελία 
Αλάξηεζεο 

     04/03/2019 

Καηαιεθηηθή 
Ζκεξνκελία θαη Ώξα 
Τπνβνιήο 
Πξνζθνξώλ 

     20/03/2019 θαη ώξα 10.00 πκ 

Σόπνο Καηάζεζεο 
Πξνζθνξώλ 

Γξαθεία έδξαο ΓΑΔΜ Α.Δ. νδφο Ληνζίσλ αξ. 22, Σ.Κ. 104 38 Αζήλα (Α΄ 
Όξνθνο) 

Ζκεξνκελία θαη Ώξα 
Απνζθξάγηζεο 
Πξνζθνξώλ. 

    20/03/2019 θαη ώξα 12.00  

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο κε ηνλ Φνξέα Αλάζεζεο: 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ (ΓΑΔΜ Α.Δ.) 

ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΣΖΡΙΚΣΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ 

ΟΓΟ : ΛΙΟΙΧΝ ΑΡ. 22 

104 38 ΑΘΖΝΑ 

Αξκόδηνο: θ. Νίθνπ Γεώξγηνο 

Σει: 214 406 2700 

Φαμ: 210 5278043 

e-mail: daem@daem.gr 

www.daem.gr 

 

Οη επηθεθαιίδεο θαη νη ηίηινη ησλ άξζξσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

mailto:daem@daem.gr
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1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ππνβνιήο πξνζθνξώλ έρνπλ:  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ: 

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν 

(ΔΟΥ), ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ 

Διιάδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ Α΄139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ .Γ.., 

ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ., ή 

 έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο – κέινπο 

πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε .Γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε 

ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο 

ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, 

θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.Γηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο θαη 9.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο  πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Γηαθήξπμε. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη Πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ., 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηε Γηαθήξπμε, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ 

φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηε Γηαθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληηπξνζθνξά ή 

ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, εμνκνηψλεηαη κε 

αληηπξνζθνξά, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα ππεξεζηψλ δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Οη πξνζθέξνληεο, ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηνπο από ην δηαγσληζκό, λα έρνπλ 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ζρεηηθή ελαζρόιεζε κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε (2016, 2017, 2018) 

ηνπιάρηζηνλ έλα (1) αληίζηνηρν έξγν παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
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ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

πιήξσζεο ηεο σο άλσ απαίηεζεο ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα 

επηζπλάςεη Πίλαθα ησλ θπξηόηεξσλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία (2016, 2017, 2018) ε εγθπξόηεηα ηνπ νπνίνπ ζα επηβεβαηώλεηαη από ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ επηρεηξεκαηία ή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο ελδηαθεξόκελεο επηρείξεζεο λνκηθνύ 

πξνζώπνπ.  

Δπί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο θάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 16. 

Απνθιείνληαη από ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ,  

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο. 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 9.1, 9.2 (Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο). 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11. 

 Όζνη έρνπλ ηηκσξεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, κε 

ηε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. 

 Όζνη ππνςήθηνη Αλάδνρνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 73§1 Ν. 

4412/2016, ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-
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πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία 

ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο. 

 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. 





 
 

Σελίδα 6 από 38 
 

 Όζα πξφζσπα θπζηθά ή λνκηθά, κεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ξφιν (σο κέινο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο/, αηνκηθά σο ππνςήθηνη αλάδνρνη ή σο ππεξγνιάβνη ή σο εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο) ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο  ππνςήθηα ζρήκαηα. 

 

2. Γηθαηώκαηα Πξνζθεξόλησλ: 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληα. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ  θαη 

Έξγσλ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα.  

Η ΓΑΔΜ Α.Δ. δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή 

φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα 

θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο πξνζθέξνληεο.  

Οη πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο. 

 

3. Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, αθνξά ηνπο θαζαξηζκνχο ησλ ρψξσλ γξαθείσλ ησλ ελλέα (9) Κ.Δ.Π. θαη ηεο  

ΓΑΔΜ Α.Δ., πνπ βξίζθνληαη ζηηο δηεπζχλζεηο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα 1, επηθαλείαο κέηξσλ 

ηεηξαγσληθψλ, πνπ επίζεο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1, δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο νηθείαο ζχκβαζεο.  

ΠΙΝΑΚΑ 1. 

Κ.Δ.Π. ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΣΔΣΡ. ΜΔΣΡ. 

1ν ΑΚΑΓΖΜΙΑ 88, ΑΘΖΝΑ 494,00 

2ν ΚΑΟΜΟΤΛΖ 33 
Ν. ΚΟΜΟ 

133,00 

3ν ΚΔΙΡΙΑΓΧΝ 70 
ΠΔΣΡΑΛΧΝΑ 

110,00 

4ν ΑΤΛΧΝΟ 26-28 
ΔΠΟΛΙΑ 

225,00 

5ν ΑΓ. ΛΑΤΡΑ 24 & ΜΖΣΑΚΖ 
ΠΑΣΖΙΑ 

345,00 

6ν ΑΡΙΣΟΣΔΛΟΤ 84 & 
ΦΔΡΡΧΝ  

ΠΛ. ΒΙΚΣΧΡΙΑ  

127,00 

7ν Λ. ΡΙΑΝΚΟΤΡ 71  
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΙ 

140,70 
 

8ν ΟΘΧΝΟ & ΑΜΑΛΙΑ 2 ΤΝΣΑΓΜΑ 319,00 

9ν ΦΧΚΙΧΝΟ ΝΔΓΡΖ 42 ΚΤΦΔΛΖ 150,00 

ΓΑΔΜ Α.Δ. ΛΙΟΙΧΝ 22, 1νο νξνθ., ΑΘΖΝΑ 650,00 

 ΤΝΟΛΟ 2.693,70 
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Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό επίζθεςεο ζηνπο παξαπάλσ ρώξνπο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεηε 

πξνζσπηθή άπνςε γηα απηνύο, παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλείηε κε ηε Γξακκαηεία ηεο ΓΑΔΜ 

Α.Δ. (Σειέθσλα επηθνηλσλίαο 214 406 2700, 210-5278024, 210-5277195). 

Οη επηηόπηεο επηζθέςεηο ζαο, ζα πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγόηεξν κέρξη ηελ   

15/03/2019 

Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ησλ ΚΔΠ, ζα γίλεηαη θαζεκεξηλψο απφ Γεπηέξα έσο θαη άββαην θαη ψξα 

πξνζέιεπζεο ηνπ ζπλεξγείνπ 7.30 ην πξσί, κε εμαίξεζε ησλ γξαθείσλ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. πνπ ζα γίλεηαη 

απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή πάληνηε ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ λα κελ παξαθσιχεηαη ε νκαιή 

θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 2 θαη 3, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε θαη εκθάληζε ησλ ρψξσλ ησλ ελ ιφγσ ρψξσλ/γξαθείσλ 

ζπλερψο θαζαξψλ θαη ζε πιήξε ηάμε.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηε πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ ΔΡΓΟΤ λα δηαζέζεη ηηο ψξεο θαη ηνλ 

αλάινγν αξηζκφ θαζαξηζηψλ/θαζαξηζηξηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 3 γηα θάζε μερσξηζηά 

αλαθεξφκελν ζηνπο πίλαθεο ρψξν/γξαθείν, πνπ νθείινπλ λα είλαη ηδηαίηεξα επγεληθνί, εμππεξεηηθνί, 

πξφζπκνη θαη πξνζεθηηθνί ζηηο επαθέο ηνπο κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο ζηνπο ελ 

ιφγσ ρψξνπο/γξαθεία. 

Σα πιηθά θαζαξηφηεηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ.  

Οη εξγαζίεο (θαζεκεξηλέο θαη πεξηνδηθέο) πνπ απαηηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί:  

ΠΙΝΑΚΑ 2.  

ΚΑΘΖΜΔΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 

Α Υώξνη Γξαθείσλ:  

 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, άδεηαζκα θαη πιχζηκν ζηαρηνδνρείσλ.  

 Καζαξηζκφο θαη μεζθφληζκα γξαθείσλ, επίπισλ, δηαθνζκεηηθψλ ηακπιφ, εζσηεξηθψλ 
επηγξαθψλ  θαη γεληθά φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ εμνπιηζκνχ ησλ Γξαθείσλ.  

 Καζαξηζκφο ηειεθσληθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ.  

 Δμσηεξηθφο θαζαξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ κεραλεκάησλ γξαθείνπ (θσηνηππηθά, θαμ θιπ).  

 θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, θιηκαθνζηαζίσλ θαη ππνγείσλ (φπνπ ππάξρνπλ).  

 Καζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ πεξβαδηψλ ησλ παξαζχξσλ εθφζνλ ππάξρεη πξφζβαζε. 

 Καζαξηζκφο ρψξνπ, εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ θνπδίλαο (φπνπ ππάξρεη) 

 Να γίλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ παινπηλάθσλ ησλ γθηζέ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη θνηλνχ. 

Β Απνρσξεηήξηα:  

 Πιχζηκν ιεθάλεο, θαζίζκαηνο θαη ζθεπάζκαηνο κε απνιπκαληηθφ πγξφ.  

 Πιχζηκν ησλ ληπηήξσλ θαη ησλ πιαθηδίσλ γχξσ απφ απηνχο.  

 Άδεηαζκα θαιαζηψλ αρξήζησλ θαη αιιαγή ηνπ πιαζηηθνχ ζάθνπ απνξξηκκάησλ.  

 Σνπνζέηεζε ράξηνπ πγείαο, ρεηξνπεηζέησλ θαη πγξνχ ζαπνπληνχ πιχζεο ρεξηψλ ηα νπνία 
πξνκεζεχεη ν Αλάδνρνο.  

 Καζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ.  

 Καζαξηζκφο θαη αθαίξεζε αιάησλ απφ ηηο κπαηαξίεο λεξνχ.  

 θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ.  
 

ΠΔΡΙΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 

Α Μία θνξά ηελ εβδνκάδα: 

 Πιχζηκν πιαθηδίσλ ηνίρσλ ησλ απνρσξεηεξίσλ.  
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 Σνπηθφο θαζαξηζκφο ιεθέδσλ ζε πφξηεο θαη δηαρσξηζηηθά ηδάκηα 

Β Μία θνξά ηνλ κήλα: 

 Καζαξηζκφο παινπηλάθσλ  εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πξνζφςεσλ θαη θσηηζηηθψλ.  

 Πιχζηκν δνρείσλ απνξξηκκάησλ κέζα θαη έμσ.  

 Ξεζθφληζκα άλσ επηθαλεηψλ μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ επίπισλ.  

 Καζαξηζκφο ηνίρσλ θαη καξθηδψλ 

Γ Γύν θνξέο ην ρξόλν θαζαξηζκόο ησλ θαζηζκάησλ ηνπ  θνηλνύ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ 
ΚΔΠ 

Γ Έθηαθηεο αλάγθεο: 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη, εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν θαη ηνπ δεηεζεί από ηε ΓΑΔΜ Α.Δ., λα 
δηαζέηεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 
αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο θαη ηπρόλ εθδειώζεσλ πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 
ζηνπο ρώξνπο ησλ σο άλσ γξαθείσλ, έλαληη πξόζζεηεο αλάινγεο πξνο ηνλ αξηζκό 
ησλ θαζαξηζηώλ θαη ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζήο ηνπο ακνηβήο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ΜΔΙΟΓΟΣΗ ζα απαζρνιείηαη ηηο ψξεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3, ζα είλαη 

αλάινγεο ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη δε ζα αληηζηνηρνχλ γηα θάζε εξγαδφκελν πάλσ απφ 650 η.κ. 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ ζην ζχλνιν ησλ σο άλσ  ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΜΔΙΟΓΟΣΗ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ην δεισζέληα 

αξηζκφ θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαζαξηζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφδεη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γξαθείσλ/Καηαζηεκάησλ ηνπ πίλαθα 1.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί θαζεκεξηλά θαη’ ειάρηζην (minimum) ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 2, ησλ ρψξσλ θαη ζηα αληίζηνηρα ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ 

επηθαλεηψλ ηνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 1, ζηνλ ρξφλν, εκέξεο θαη κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3. 

ΠΙΝΑΚΑ 3. 

Κ.Δ.Π. ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΣΔΣΡ. 
ΜΔΣΡ. 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΖΜΔΡΔ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΧΡΔ 
ΔΡΓΑΙΑ/ΖΜΔΡΑ 

(MINIMUM)* 

1ν ΑΚΑΓΖΜΙΑ 88, 
ΑΘΖΝΑ 

494,00 2 ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΑΒΒΑΣΟ 

2 ΧΡΔ 

2ν ΚΑΟΜΟΤΛΖ 33 
Ν. ΚΟΜΟ 

133,00 1 ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΑΒΒΑΣΟ 

1,5 ΧΡΑ 

3ν ΚΔΙΡΙΑΓΧΝ 70 
ΠΔΣΡΑΛΧΝΑ 

110,00 1 ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΑΒΒΑΣΟ 

1,5 ΧΡΑ 

4ν ΑΤΛΧΝΟ 26-28 
ΔΠΟΛΙΑ 

225,00 1 ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΑΒΒΑΣΟ 

2 ΧΡΔ 

5ν ΑΓ. ΛΑΤΡΑ 24 & 
ΜΖΣΑΚΖ 
ΠΑΣΖΙΑ 

345,00 1 ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΑΒΒΑΣΟ 

2  ΧΡΔ 
 

6ν ΑΡΙΣΟΣΔΛΟΤ 84 
& 

ΦΔΡΡΧΝ  
ΠΛ. ΒΙΚΣΧΡΙΑ  

127,00 1 ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΑΒΒΑΣΟ 

         1,5 ΧΡΑ 

7ν Λ. ΡΙΑΝΚΟΤΡ 71 
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΙ 

140,70 1 ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΑΒΒΑΣΟ 

2 ΧΡΔ 

8ν ΟΘΧΝΟ & 319,00 1 ΓΔΤΣΔΡΑ- 3 ΧΡΔ 
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ΑΜΑΛΙΑ 2 
ΤΝΣΑΓΜΑ 

ΑΒΒΑΣΟ 

9ν ΦΧΚΙΧΝΟ ΝΔΓΡΖ 
42 ΚΤΦΔΛΖ 

 

150,00 1 ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΑΒΒΑΣΟ 

3 ΧΡΔ 

ΓΑΔΜ      
Α.Δ 

ΛΙΟΙΧΝ 22,  
1νο νξνθ 

650,00 1 ΓΔΤΣΔΡΑ-
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

4 ΧΡΔ 

ΤΝΟΛΟ 2693,70 11  22,5 ΧΡΔ 

  

* Οη ψξεο εξγαζίαο/εκέξα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά σο ν ειάρηζηνο ρξφλνο (minimum) απαζρφιεζεο κε 

ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ γξαθείσλ/θαηαζηεκάησλ. Η βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ παξακέλεη 

λα εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε θαη εκθάληζε ησλ ρψξσλ ησλ Γξαθείσλ ζπλερψο θαζαξψλ θαη ζε πιήξε 

ηάμε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαζαξηζκνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφδεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γξαθείσλ/Καηαζηεκάησλ ηνπ πίλαθα 1. 

Η ΓΑΔΜ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθηέιεζεο ηκήκαηνο ηνπ Αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο κε δηθφ ηεο 

πξνζσπηθφ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ν Αλάδνρνο.  

Πξνβιεπόκελεο επηπιένλ ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ :  

1. Σα κεραλήκαηα, ηα εμαξηήκαηα θαη ηα πιηθά θαζαξηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο «πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ».  

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά θαη λα πξνκεζεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά, ελδεηθηηθά: ραξηί πγείαο, ζαπνχλη πιχζεο ρεξηψλ, πγξφ απνξξππαληηθφ, ζαθνχιεο 

απνξξηκκάησλ κηθξέο θαη κεγάιεο θαη ράξηηλεο ρεηξνπεηζέηεο, απνξξππαληηθά θαζαξηφηεηνο θιπ., 

φπσο απηά θαηά πνζφηεηα εμεηδηθεπηνχλ ζηελ χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε ερεκχζεηα, λα κε γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνπο θαη λα θξαηεί 

κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο.  

4. Ο Αλάδνρνο έρεη θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηελ πξφζιεςε, ηελ ακνηβή θαη ηελ αζθάιηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Ι.Κ.Α., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ νηθεία ..Δ  θαη εζληθή θιαδηθή θαη δηαηηεηηθή 

απφθαζε γηα ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ φιεο ηεο ρψξαο θαη γηα ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

5. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο απαζρνιήζεη αιινδαπφ πξνζσπηθφ, νθείιεη λα θξνληίδεη ψζηε ην 

πξνζσπηθφ απηφ λα είλαη εθνδηαζκέλν κε άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν 

ζην ΙΚΑ.  

6. Ο Αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη έκπεηξν επφπηε ν νπνίνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ 

άξηζηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηελ επηηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

ηνπ Φνξέα Αλάζεζεο  θαη Αλαδφρνπ.  

7. Ο Αλάδνρνο έρεη θάζε επζχλε πιεξσκήο πξνζηίκσλ ή απνδεκηψζεσλ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

δπζηπρήκαηνο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέηεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, φπσο 





 
 

Σελίδα 10 από 38 
 

θαη θάζε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε πνπ ζα πξνθχςνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ.  

8. Ο Αλάδνρνο κε δηθά ηνπ έμνδα θαιχπηεη ηε Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε έλαληη ηξίησλ γηα δεκηέο απφ 

αηπρήκαηα ή παξαιήςεηο θαη ε θάιπςε επεθηείλεηαη έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ Αζηηθή Δπζχλε 

ηνπ Αζθαιηδφκελνπ πξνο ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ.  

 

4. Υξνλνδηάγξακκα : 

Γηάξθεηα έξγνπ/παξνρήο Τπεξεζηώλ Γψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο νηθείαο 

χκβαζεο Καζαξηζκνχ. 

 

5. Δξγνιαβηθό ηίκεκα - Δγγπήζεηο  

Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ: κέρξη πελήληα επηά ρηιηάδεο επξώ (57.000,00€) πιένλ θπα 24% 

Σν ύςνο ηνπ εξγνιαβηθνύ ηηκήκαηνο ζα θαζνξηζηεί ζην ύςνο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 

κεηνδόηε-Αλαδόρνπ.  

Αλάδνρνο αλαθεξύζζεηαη όπνηνο από ηνπο κεηνδόηεο πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή. 

Η Ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά (κεληαίσο) κεηά ηελ κεληαία βεβαίσζε ηεο πξνζήθνπζαο 

εθηέιεζεο  ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Πξντζηάκελν θάζε Κ.Δ.Π θαη ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εθδίδεη θαη λα παξαδίδεη ζηε ΓΑΔΜ Α.Δ. ην ππφ ηνπ Κ.Φ. απαηηνχκελν Σηκνιφγην ζην νπνίν θαη ζα 

επηζπλάπηεη πίλαθα απαζρνιεζέλησλ θαζαξηζηψλ, γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ νπνίνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ Πξντζηάκελν θάζε Κ.Δ.Π. θαη ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 

εκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη κία ύκβαζε Έξγνπ Παξνρήο 

Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ κε ηελ ΓΑΔΜ Α.Δ..  

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο χςνπο 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο (ακνηβήο ηνπ) (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), 

φπσο απηή ζα έρεη πξνθχςεη βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. ρέδην ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  

θαιήο εθηέιεζεο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα.                                                                                                                                                                 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε απηφλ, δελ εθπιεξψλεη ή δελ εθπιεξψλεη 

πξνζεθφλησο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε ΓΑΔΜ Α.Δ. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 

απηή θαη λα δεηήζεη ηε ιχζε ηεο. ηε πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. θαη ζε βάξνο 

ηνπ Αλαδφρνπ ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ ζπκπεθσλεκέλεο, δίθαηεο θαη 

εχινγεο πνηληθήο ξήηξαο.  

6. Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ:  

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ, ην αξγόηεξν κέρξη  20/03/2019 θαη ώξα 10.00 π.κ. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή 

δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

Πξνζθνξψλ.  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.  
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7. ύληαμε Πξνζθνξώλ:  

Οη πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.  

8. Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ:  

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηα Γξαθεία ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ.,  νδόο Ληνζίσλ αξ. 22 (1νο 

Όξνθνο), Αζήλα 104 38. 

Η εκεξνκελία απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ..  

Γεθηέο γίλνληαη θαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κέζσ :  

 ΔΛΣΑ  

 Σαρπκεηαθνξέο  

 Δμνπζηνδνηεκέλνπο εγγξάθσο αληηπξνζψπνπο  

ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζηελ ΓΑΔΜ Α.Δ. πξηλ ή θαηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο.  

Κάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε δχλαηαη λα ππνβάιιεη κία Πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Η Πξνζθνξά  ηνπνζεηείηαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

Ο θάθεινο ηεο Πξνζθνξάο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ : 

«Παξνρή Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ ησλ ρώξσλ γξαθείσλ ελλέα (9) Κ.Δ.Π. θαη ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ.» 

ηνηρεία πξνζθέξνληνο: 

Δπσλπκία: 

Οδόο: 

Αξηζκόο: 

Πόιε: 

Σ.Κ.: 

Σει: 

Fax: 

Ολνκαηεπώλπκν Δθπξνζώπνπ: 

E-mail Δθπξνζώπνπ:  

Απνδέθηξηα: 

«Γήκνο Αζελαίσλ Αλώλπκε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Μεραλνγξάθεζεο θαη Δπηρεηξεζηαθώλ 

Μνλάδσλ ΟΣΑ» 

 

 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα 

απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.  

 Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν πξνζθέξσλ ή ε εηαηξεία ή ε θνηλνπξαμία ή ε έλσζε Δηαηξεηψλ πνπ 

ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά.  
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 Οη Πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μέζκαηα, 

ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. Πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηέο 

δηνξζψζεηο πνπ ηηο θαζηζηνχλ αζαθείο θαηά ηελ θξίζε ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο, ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 

απνιχησο ελήκεξνο επί ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη φηη έρεη 

κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία. 

 Σν αηηνχκελν ζπλνιηθφ θαηά απνθνπή ηίκεκα  ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο, 

έσο θαη πξψην δεθαδηθφ ςεθίν. 

 ην πξνηεηλφκελν ηίκεκα ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε δαπάλε, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), ν νπνίνο 

βαξχλεη ηελ ΓΑΔΜ Α.Δ.. Πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πξνηεηλφκελν 

ηίκεκα  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Η ΓΑΔΜ Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ χςνπο ηνπ αλαθεξφκελνπ ηηκήκαηνο, νη δε Τπνςήθηνη  

Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά εληφο ηεο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ζα 

ηνπο ηαρζεί. Με παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ ζα ηεζεί, 

ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ ηε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

9. Πεξηερόκελν θαθέινπ «ΠΡΟΦΟΡΑ»:  

Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ζε ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ηνπο αθόινπζνπο δύν (2) επηκέξνπο 

θαθέινπο:  

 Φάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ» ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε 

ζπλέρεηα.  

 Φάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ είλαη ζθξαγηζκέλνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη 

πεξηέρεη κόλν έλα (1) πξσηόηππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απηφ ην 

Πξσηφηππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα έρεη φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ αξηζκεκέλεο θαη 

ππνγεγξακκέλεο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα πεξηερφκελα ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

 Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ 

ηνλ ππνςήθην φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

 

9.1 Πεξηερόκελν θαθέινπ  "ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ" : 

 

Κύξηα Γηθαηνινγεηηθά  

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά 

ζε μερσξηζηφ θάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»: 
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ 

1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε θαη ην ππφδεηγκα. 

2 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, 
ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

3 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 πνπ ζα θέξεη 
εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, ζηελ νπνία ν 
ππνςήθηνο: 

 ζα πεξηιακβάλεη θαηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ, 
αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία (2016, 
2017 θαη ην έηνο 2018), κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ 
πινπνίεζεο θαη ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη απφ ηα νπνία 
ζα πξνθχπηεη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ αξ. 1. 

4 Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 
4412/2016, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ, 
Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο (Όπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα “νηθνλνκηθφ θνξέα” ελλνείηαη ν 
Πξνζθέξσλ). Σν ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή σο επηζπλαπηφκελν 
έγγξαθν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηε δηεχζπλζε www.daem.gr. 
Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ππνγξάθεηαη απφ ην/ηα 
θπζηθφ/ά πξφζσπν/α, ηα νπνία είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ 
πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί 
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. (Πξβι. Καλνληζκφ (ΔΔ) 2017/6 & 
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.) ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρνπλ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΣΔΤΓ, ππνγξάθνπλ 
ζην Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο ηνπ ίδηνπ (θαη φρη δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε 
ππνγξάθνληα) ΣΔΤΓ. 

5 Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ 
Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν δηαηππψζεσλ 
δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 

6 Πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ζε πεξίπησζε Α.Δ., ή 
απφθαζε ησλ Γηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε ΔΠΔ ή ΟΔ ή ΔΔ κε ηελ νπνία: 
α) Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία ή 
έλσζε, 
β) Οξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε εμνπζία λα ππνγξάθεη δεζκεπηηθά γηα ηνλ 
ζπκκεηέρνληα φια ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθνξά. 
Οη παξαπάλσ (α & β) απαηηήζεηο δελ ηίζεληαη αλ ε εμνπζία ηνπ ππνγξάθνληνο πξνο 
εθπξνζψπεζε θαη ζπκκεηνρή εηδηθά ζε Γηαγσληζκνύο βαζίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ή 
άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ, θιπ) θαη έρεη 
ππνβιεζεί ζην θάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ».  
Οη δηαγσληδφκελνη θπζηθά πξφζσπα (είηε κεηέρνπλ κεκνλσκέλα είηε σο κέιε ελψζεσλ 
ή θνηλνπξαμηψλ) δελ πξνζθνκίδνπλ ηέηνην πξαθηηθφ. 
Σα δηαγσληδφκελα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ απφθαζε ηνπ θαηά ην 
λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπ δηνηθνχληνο απηφ νξγάλνπ, πεξί ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκφ θαη δηνξηζκνχ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 

7 Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ 
Πξνζθνξά ή/θαη ζα παξαζηεί θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο θαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 
δηαδηθαζίαο 
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9.2 Οη Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε 

απφ φια ηα κέξε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνο ηνχην. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ελψζεσλ / 

θνηλνπξαμηψλ. 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΧΝ 

1 Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια αλαθεξφκελα 
ζηνλ αλσηέξσ Πίλαθα. 

2 πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ: 

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε 
κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ Καζαξηζκνχ θαη ην 
εηδηθφ κέξνο ηεο κε ην νπνίν απηφ ζα αζρνιεζεί ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο, 

 λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ 
κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader), 

 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη 
ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηνπ Φνξέα Αλάζεζεο. 

3 Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα: 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζην δηαγσληζκφ θαη 

 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

4 Δθφζνλ ε Πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, 
πξάμε παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ή/ θαη ππνβάιεη ηελ 
πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ή/ θαη είλαη παξφλ 
θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο. 

 

9.3.  Λνηπέο Τπνρξεώζεηο / Γηεπθξηλίζεηο 

Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο: 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη αιιειέγγπα 

θαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ε 

επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο Έξγνπ Καζαξηζκνχ. 

 ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

 ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο 

ίδηνπο φξνπο.  

ηηο παξαπάλσ δχν πεξηπηψζεηο, ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 
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9.4. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο πνπ ζα ππνβιεζνύλ, εληόο πξνζεζκίαο 5 εκεξώλ από ηελ 

απόθαζε θαηαθύξσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ αλαδεηρζεί ζε Αλάδνρν ηνπ Έξγνπ 

Καζαξηζκνύ πεξηιακβάλνπλ:  

1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

2. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη γηα θάζε κέινο θνηλνπξαμίαο 

ή έλσζεο 

3. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, ή 

ηνπ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ1 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

λνκηθφ πξνζψπνπ ή θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη αλσηέξσ ζην άξζξν Β.2.2.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ή 

ηνπιάρηζηνλ ελ ηζρχεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ 

ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο Τπεξεζηψλ. 

 

10. Πεξηερόκελν θαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»:  

Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί 

θαη ζηνλ νπνίν δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΤΡΧ, ρσξίο ΦΠΑ ην πξνζθεξφκελν  

ζπλνιηθά ηίκεκα (εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ Καζαξηζκνχ, θαζψο θαη ηελ 

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ αξ. 11. 

Σν πνζφ ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο  αλαθέξεηαη γηα ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ήηνη γηα 

δψδεθα (12) κήλεο.  

                                                           
1
 Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε) 

θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

(Α.Ε), ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/2016) 
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ΠΙΝΑΚΑ 4. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΦΤΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ) : 

…………………………………………………………………………  

ΔΡΓΟ : ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΥΧΡΧΝ/ΓΡΑΦΔΙΧΝ ΔΝΝΔΑ (9)  Κ.Δ.Π. ΚΑΙ ΣΖ ΓΑΔΜ 

Α.Δ.  

Κ.Δ.Π. ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΣΔΣΡ. ΜΔΣΡ. 

1ν ΑΚΑΓΖΜΙΑ 88, ΑΘΖΝΑ 494,00 

2ν ΚΑΟΜΟΤΛΖ 33 

Ν. ΚΟΜΟ 

133,00 

3ν ΚΔΙΡΙΑΓΧΝ 70 

ΠΔΣΡΑΛΧΝΑ 

110,00 

4ν ΑΤΛΧΝΟ 26-28 

ΔΠΟΛΙΑ 

225,00 

5ν ΑΓ. ΛΑΤΡΑ 24 & ΜΖΣΑΚΖ 

ΠΑΣΖΙΑ 

345,00 

6ν ΑΡΙΣΟΣΔΛΟΤ 84 & 

ΦΔΡΡΧΝ  

ΠΛ. ΒΙΚΣΧΡΙΑ  

127,00 

7ν Λ. ΡΙΑΝΚΟΤΡ 71  

ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΙ 

140,70 

 

8ν ΟΘΧΝΟ & ΑΜΑΛΙΑ 2 ΤΝΣΑΓΜΑ 319,00 

9ν ΦΧΚΙΧΝΟ ΝΔΓΡΖ 42 ΚΤΦΔΛΖ 

 

150,00 

ΓΑΔΜ Α.Δ. ΛΙΟΙΧΝ 22, 1νο νξνθ., ΑΘΖΝΑ 650,00 

 ΤΝΟΛΟ 2.693,70 

 

Σν ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν ηίκεκα (ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ σο άλσ 

έξγνπ αλέξρεηαη ζε ……………………………………(…………..) επξώ ρσξίο ΦΠΑ.  

Ηκεξνκελία ………………………… 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΗ ΠΡΟΦΔΡΟΤΑ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

Ολνκαηεπψλπκν  

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ θαη ΦΡΑΓΙΓΑ)  

 

11. Δηδηθόο Όξνο δηαθήξπμεο: 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 

Ν.3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 
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(ΦΔΚ 115/15-7-2010, ηεχρνο Α’), αλάηππν ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα σο Παξάξηεκα Α’. 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ από ην δηαγσληζκό ππνρξενύηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην θάθειν ηεο 

Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο, ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ σο άλσ Νφκνπ. Σα ζηνηρεία απηά ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζηε ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ Καζαξηζκνχ. 

12. Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ηνπο. 

Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο. 

β) Απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη φια ηα 

πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ θαηά θχιιν, απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

γ) Οη Φάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη, απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη θπιάζζνληαη.  

13.  Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα : 

13.1. Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

13.2 Αμηνιόγεζε Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Μεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν ζα θαηαγξάςεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε πγθξηηηθφ Πίλαθα, 

θαηά αχμνπζα ζεηξά ηεο ηειηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο θάζε ππνςεθίνπ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ. 

Η ζπλνιηθή ηηκή, (ρσξίο ΦΠΑ), ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 

Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη φπνηνο απφ ηνπο κεηνδφηεο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή.  

Η αλαθνίλσζε ηεο επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ ΓΑΔΜ Α.Δ.. Μεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ζα επαθνινπζήζεη ε ππνγξαθή ηεο νηθείαο χκβαζεο Έξγνπ Καζαξηζκνχ. 

Η ΓΑΔΜ Α.Δ. δελ δεζκεχεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή 

επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ νπνηεδήπνηε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο (αιιά φρη κφλν) εάλ:  
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 παξαηεξεζεί παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα 

ηεο δηαδηθαζίαο, 

 ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη  κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

 ηεθκεξησζνχλ ελδείμεηο ζπλελλφεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ,  

 ζπληειεζηεί ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Έξγν ηνπ 

δηελεξγνχκελνπ δηαγσληζκνχ. 

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ είλαη ππνρξεσκέλνο, κέζα ζε πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο επηινγήο ηνπ λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα 

ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή ζπλεηαηξηζκφο ή 

έλσζε ή θνηλνπξαμία πξνζψπσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε Έξγνπ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ εληφο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο ή αξλεζεί λα ηελ ππνγξάςεη θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ε ΓΑΔΜ Α.Δ. επηβάιιεη, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θπξψζεηο θαη ζα θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ε ελ ζπλερεία εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ. 

14.- Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ: 

Η Καηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. χζηεξα απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ σο άλσ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο 

ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ ΓΑΔΜ Α.Δ..  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Έξγνπ Καζαξηζκνχ, πξνζθνκίδνληαο ηα 

παξαπάλσ  (παξ. 9.4) ζηνηρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα: 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ηε χκβαζε εληφο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο ή αξλεζεί λα θαηαζέζεη, πξν ηεο ππνγξαθήο 

ηεο χκβαζεο, νπνηνδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ θαη εγγπήζεσο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ θαη ε νπνία  επηβάιιεη, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, ηελ 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαη απνδεκίσζε ηεο εηαηξείαο γηα θάζε δεκία ηεο. 

Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαηαξηίζεη ε ΓΑΔΜ 

Α.Δ.. Η χκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ 

ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ, ελψ, γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα 

παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο 

απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά ζεηξά, ε Καηαθχξσζε, ε Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε παξνχζα 

Πξνθήξπμε, θαηά ηα ινηπά εθαξκνδφκελσλ ζπκπιεξσκαηηθά ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ  Αζηηθνχ 

Κψδηθα. 
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15.  Ιζρύο Πξνζθνξώλ  

Οη Πξνζθνξέο  ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο γηα ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο  

εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ 

Πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ηνπ αλσηέξσ πξνβιεπφκελνπ, 

ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί, κε έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, χζηεξα απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 

Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ ε ΓΑΔΜ Α.Δ. ζα απεπζχλεη εξψηεκα 

πξνο ηνπο Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ, 

αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ 

λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη, ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, λα αλαλεψζνπλ θαη 

ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. Όζνη απφ ηνπο 

Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο δελ απαληήζνπλ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ή απαληήζνπλ αξλεηηθά, 

απηνκάησο απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

16.  Δγγύεζε πκκεηνρήο 

Η Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ  πξέπεη, ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, πνζνχ ρηιίσλ εθαηόλ ζαξάληα επξώ (1.140,00€). 

Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα 

πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

ρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ηζρχ ηεο εγγχεζεο: 

 Η εγγχεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην ελ ζπλερεία ππφδεηγκα. 

 Η Δγγχεζε πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο κεηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο θαη επηζηξέθεηαη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Έξγνπ Καζαξηφηεηαο. 

 ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη απηή 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 

 Δγγχεζε πνπ εθδίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ, εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ λφκηκε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. 
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ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Καζαξηζηήο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκόο, 

αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε ύκβαζε Έξγνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ ή λα 

εθπιεξώζεη εκπξόζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη από ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζην δηαγσληζκό, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπόηε ε Δγγύεζε πκκεηνρήο, θαηαπίπηεη 

απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ππέξ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ.,  κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 

απόθαζήο ηεο Γηνίθεζεο ηεο. 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)  ……………………………. 

Ηκεξνκελία έθδνζεο   …………………………….. 

Πξνο ηελ Αλώλπκε Δηαηξεία: 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΏΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ 

Οδόο Ληνζίσλ αξ. 22 

104 38 Αζήλα 

 

Δγγύεζε καο ππ’  αξηζκ……………….. γηα επξώ 1.140,00 €. 

 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ ……………………………………………………………………………… 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ………..,} 

{ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ρηιίσλ εθαηόλ ζαξάληα επξώ (1.140,00€). γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ 9 ΚΔΠ 

ΚΑΙ ΓΑΔΜ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηελ απφ ………… δηαθήξπμή ζαο. 

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ 

δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο. 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο.} 
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Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 

ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο 

ηεο…………… (επσλπκία ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ) νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή 

επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………… (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 

ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν 

Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

17.- Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο: 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο Έξγνπ Καζαξηφηεηαο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε 

ην παξαθάησ ππφδεηγκα θαη ζα αλέξρεηαη ζην ηζφπνζν 5% ηνπ ηηκήκαηνο (εξγνιαβηθνχ 

αληαιιάγκαηνο) ηεο χκβαζεο, κε ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν θαηά ηξείο (3) κήλεο απφ ηε ζπλνιηθή 

ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε παξαπάλσ 

εγγχεζε παξαηείλεηαη γηα αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ Αλάδνρν Καζαξηφηεηαο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Έξγνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Καζαξηζκνχ. 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. 

ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ 

ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 

ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.  

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ, εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ λφκηκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα. 
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ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο. 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ 

Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)   ……………………………. 

Ηκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο ηελ Αλώλπκε Δηαηξεία: 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ 

Οδόο Ληνζίσλ αξ. 22 

104 38 Αζήλα   

Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ……………….. γηα επξώ ……………………. 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …… Οδφο ……. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. ………} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ………………………………… (………………) [εκείσζε: 5% ηνπ ηηκήκαηνο 

ηεο χκβαζεο Έξγνπ] γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο Έξγνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ,  

πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ ελλέα (9) ΚΔΠ θαη ΓΑΔΜ 

Α.Δ., ζχκθσλα κε ηελ απφ ………….. δηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 

ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο 

ηεο …………… (επσλπκία Αλαδφρνπ ) νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε 

ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………… (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξνο θαηά ηξείο (3) κήλεο απφ ηε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δηάξθεηα). Απνδερφκαζηε λα 

παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
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ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν 

Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

Άξζξν 68  

 Ν 3863/2010: Νέν ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ (πληαμηνδνηηθά),εξγαζηαθά, επελδύζεηο ΦΚΑ, ξύζκηζε νθεηιώλ 
θιπ 

(ΦΔΚ Α 115/15.7.2010) 
πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

1. Η εθάζηνηε αλαζέηνπζα αξρή, δειαδή ην Γεκφζην, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ  (Ν.Π.Γ.Γ.), νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), νη θνξείο θαη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ε νπνία (αξρή) αλαζέηεη απεπζείαο ή πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ γηα 

ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο, ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηηο εηαηξείεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο (εξγνιάβνη)  λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηφο ησλ 

άιισλ, ηα εμήο:  

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν.  

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο.   

γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη.   

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ  

ησλ εξγαδνκέλσλ.   

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά.  

ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ.   

Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο (εξγνιάβνη) ππνρξενχληαη, κε πνηλή  

απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. ηελ  

πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ  ππεξεζηψλ ηνπο, 

ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ  Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. 

Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά  αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη 

2.α) Οη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ  θαζαξηζκνχ 

ή/θαη θχιαμεο θαηαρσξνχληαη ζην αληίζηνηρν «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» πνπ ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ  θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.    

β) Η αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ  πξνζθνξψλ, λα 

ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ  ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
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Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα  πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ  ππνςήθησλ εξγνιάβσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε 

πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο,  ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.    

γ) Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο εάλ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά, απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο ή δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

λα απνθιείζεη απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη 

θχιαμεο: αα) νη νπνίεο έρνπλ θεξπρζεί έθπησηεο θαη` εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή 

ββ) ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη` 

εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3996/2011 (Α` 170) κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

δ) Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο  

Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο  

πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ  ζπκβνιαηνγξάθνπ, 

πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο  εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο. 

3. ηε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεη ε εθάζηνηε αλαζέηνπζα αξρή κε ηνπο εξγνιάβνπο  πεξηιακβάλνληαη ηα 

ζηνηρεία α έσο ζη ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη εηδηθφο φξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Όηαλ δελ  αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη φξνη, ε ζχκβαζε 

είλαη άθπξε θαη απνξξίπηεηαη ε δαπάλε  πιεξσκήο.  

4. Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνο ηνπ έξγνπ ζε  ππεξγνιάβν, ππνρξενχηαη άκεζα 

λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ  ππεξεζηψλ. Ο εξγνιάβνο θαη ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο  νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ  

θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.     

5. Όηαλ νη ππεξεζίεο ή νη επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ απνδέθηε  ησλ 

ππεξεζηψλ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά ηε δηάξθεηα  πινπνίεζεο ηνπ 
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έξγνπ, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Όηαλ νη παξαβάζεηο  δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε  δελ ηθαλνπνηνχληαη, θαηαβάιινληαη, 

φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ νη απνδνρέο ζηνπο  εξγαδνκέλνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο 

ηνπο εηζθνξέο 

6. ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ πελήληα  (50) άηνκα θαη ππνρξενχληαη 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηνλ νξγαληζκφ ή ηνλ  θαλνληζκφ ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο κε  δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη. Όηαλ δελ έρνπλ ηέηνηα  

ππνρξέσζε θαη ζπλάπηνπλ ζχκβαζε εξγνιαβίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξαγξάθνπ 1,  εθαξκφδνληαη νη 

παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.    

7. Όηαλ νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ  

δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε  αιινδαπψλ ή 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ  αλαζέηνπζα αξρή. 

Δπίζεο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο  πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 

αλσηέξσ δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο. Η πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ  ζηνλ εξγνιάβν γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο  δηαηάμεηο σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο γηα δεχηεξε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ  αλαζέηνπζα αξρή θαη ζηελ θήξπμε ηνπ εξγνιάβνπ έθπησηνπ 

8. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάδεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ή 

απφζπαζκα απηήο φηαλ απαζρνινχληαη εθηφο ηεο έδξαο  ηεο επηρείξεζεο.    
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ ΣΔΤΓ (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 

ΣΤΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα): 

 

- Ολνκαζία: ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ (Γ.Α.Δ.Μ. Α.Δ.)  

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ: 50471 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Ληνζίσλ 22 10438 Αζήλα 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Γεψξγηνο Νίθνπ 

- Σειέθσλν: 214 406 2700 εζση. 320 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: info@daem.gr, daem@daem.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):www.daem.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: Αλάζεζε Έξγνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

Καζαξηζκνύ ησλ ρώξσλ γξαθείσλ ελλέα (9) Κ.Δ.Π. (ΚΔΝΣΡΧΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΙΣΧΝ) θαη ησλ 

Γξαθείσλ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: 50471 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Τπεξεζίεο 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: Αξ. Πξση. ΓΑΔΜ 1464 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

[   ] 

mailto:info@daem.gr
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νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, 

ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, 

ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην 

κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

 

                                                           
2
 Επαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, όλνκα θαη επώλπκν, όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 

θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε:  

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο3; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 

 

                                                           
3
 Εηδηθόηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξόκνηνπ θαζεζηώηνο. 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ4 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα 

θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζσλάυηε τφρηζηό έλησπο ΤΕΥΔ κε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηης 
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηοσς 
ζτεηηθούς θορείς, δεόληφς ζσκπιερφκέλο θαη σπογεγρακκέλο από ηοσς λοκίκοσς εθπροζώποσς 
ασηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πρέπεη λα περηιακβάλοληαη επίζες ηο ηετληθό προζφπηθό ή οη ηετληθές 
σπερεζίες, είηε αλήθοσλ απεσζείας ζηελ επητείρεζε ηοσ οηθολοκηθού θορέα είηε ότη, ηδίφς οη σπεύζσλοη 
γηα ηολ έιεγτο ηες ποηόηεηας θαη, όηαλ πρόθεηηαη γηα δεκόζηες ζσκβάζεης έργφλ, ηο ηετληθό προζφπηθό 
ή οη ηετληθές σπερεζίες ποσ ζα έτεη ζηε δηάζεζή ηοσ ο οηθολοκηθός θορέας γηα ηελ εθηέιεζε ηες 
ζύκβαζες.  
Εθόζολ είλαη ζτεηηθές γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηες ζηης οποίες ζηερίδεηαη ο οηθολοκηθός 

                                                           
4
 Επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην δεύηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζολ αθορά ηα θρηηήρηα ποσ 

ζτεηίδοληαη κε ηοσς ηίηιοσς ζποσδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά προζόληα ποσ ορίδοληαη ζηελ περίπηωζε 

ζη΄ ηοσ Μέροσς ΙΙ ηοσ Παραρηήκαηος ΧΙΙ ηοσ Προζαρηήκαηος Α΄ ή κε ηελ ζτεηηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηρία, οη οηθολοκηθοί θορείς, κπορούλ ωζηόζο λα βαζίδοληαη ζηης ηθαλόηεηες άιιωλ θορέωλ 

κόλο εάλ οη ηειεσηαίοη ζα εθηειέζοσλ ηης εργαζίες ή ηης σπερεζίες γηα ηης οποίες απαηηούληαη οη 

ζσγθεθρηκέλες ηθαλόηεηες.” 
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θορέας, παραθαιείζζε λα ζσκπερηιάβεηε ηης πιεροθορίες ποσ απαηηούληαη ζύκθφλα κε ηα κέρε IV θαη 
V γηα θάζε έλα από ηοσς οηθολοκηθούς θορείς. 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο 

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 

παξ. 6 θαη 7, επηπιέολ ηφλ πιεροθορηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, 

παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β 

ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

2. δσξνδνθία 

3. απάηε 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ5 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: (δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 

έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 

εγγράθφλ): 

[……][……][……][……]6 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε7:  

                                                           
5
 Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε) 

θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 

(Α.Ε), ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

6
 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: (δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 

έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 

εγγράθφλ): 

[……][……][……][……]8 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ9: [……] 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ 
Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 
απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ 
ΑΦΑΛΙΖ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 

                                                                                                                                                                       
7
 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

8
 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

9
 Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινύζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλύεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ.  
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2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ; 

 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε όζολ αθορά ηελ 
θαηαβοιή ηφλ θόρφλ ή εηζθορώλ θοηλφληθής 
αζθάιηζες δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 
επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ):  
[……][……][……] 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 
δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 
ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 
επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ): 
[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

[] Ναη [] Όρη 
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Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: [.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ 
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ10, ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε 
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 

                                                           
10

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
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[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα a ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ: 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 

επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ):  

[……][……][……] 
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Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 

θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε 

ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθ

ή 

πνζά εκεξνκελί

εο 

παξαιήπηε

ο 

    
 

2) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα 

δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 

πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 

επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ): 

[……][……][……] 

3) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα 

νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, 

επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

 

[] Ναη [] Όρη 
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δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα 

άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: 

 

 

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

 

 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 

επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ): 

[……][……][……] 

Μέξνο V: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη ηα ζηοητεία ποσ έτφ αλαθέρεη ζύκθφλα κε ηα κέρε 

Ι – IV αλφηέρφ είλαη αθρηβή θαη ορζά θαη όηη έτφ πιήρε επίγλφζε ηφλ ζσλεπεηώλ ζε περίπηφζε 

ζοβαρώλ υεσδώλ δειώζεφλ. 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηος θαη τφρίς 

θαζσζηέρεζε, λα προζθοκίζφ ηα πηζηοποηεηηθά θαη ηης ιοηπές κορθές αποδεηθηηθώλ εγγράθφλ ποσ 

αλαθέροληαη, εθηός εάλ : 

α) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτεη ηε δσλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζτεηηθά δηθαηοιογεηηθά 

απεσζείας κε πρόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδοκέλφλ ζε οποηοδήποηε θράηος κέιος ασηή δηαηίζεηαη 

δφρεάλ 

β) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτοσλ ήδε ζηελ θαηοτή ηοσς ηα ζτεηηθά έγγραθα. 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος δίδφ επηζήκφς ηε ζσγθαηάζεζή κοσ ζη... [προζδηορηζκός ηες αλαζέηοσζας 

αρτής ή ηοσ αλαζέηοληα θορέα, όπφς θαζορίδεηαη ζηο κέρος Ι, ελόηεηα Α], προθεηκέλοσ λα αποθηήζεη 

πρόζβαζε ζε δηθαηοιογεηηθά ηφλ πιεροθορηώλ ηης οποίες έτφ σποβάιιεη ζη... [λα προζδηορηζηεί ηο 

αληίζηοητο κέρος/ελόηεηα/ζεκείο] ηοσ παρόληος Τσποποηεκέλοσ Εληύποσ Υπεύζσλες Δήιώζες γηα 

ηοσς ζθοπούς η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή 

ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεροκελία, ηόπος θαη, όποσ δεηείηαη ή είλαη απαραίηεηο, σπογραθή(-ές): [……] 

Αζήλα, 04 Μαξηίνπ 2019 

Καηόπηλ εηδηθήο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γ.. 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

ΣΑΤΡΟ ΑΘΔΝΙΓΖ 
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