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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ (ΔΑΕΜ Α.Ε.) 

 

        Αρ. πρωτ.: 9331/17 .12. 2020 

        ΑΔΑ: 6ΖΨΗΟΡΤΗ-8ΙΕ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

(ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

Για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του χώρου του υπόγειου σταθμού 

στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκεται στην Πλατεία Κλαυθμώνος (προϋπολογισμού μέχρι 

35.500,00€ πλέον φπα 24%).  

Η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ», η οποία 

στη συνέχεια θα αποκαλείται για λόγους συντομίας «ΔΑΕΜ Α.Ε.» ή «ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ»  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1.- Του ενιαίου κανονισμού προμηθειών και έργων της  ΔΑΕΜ Α.Ε., 

2.- Την με αρ. πρωτ. 249520/08-10-2018 Σύμβαση Παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας 

κατ’αρθρο 16 παρ. 1 ν.4413/2016 μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔAΕΜ Α.Ε. με τίτλο 

«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΚΑΙ 

ΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΩΣ ΑΝΩ 

ΣΤΑΘΜΟΥ», με τις οποίες η ΔΑΕΜ Α.Ε. έχει αναλάβει την σταδιακή ένταξη και των υπόγειων 

σταθμών σε ένα ενιαίο δημοτικό λειτουργικό και διαχειριστικό σύστημα, ελεγχόμενης στάθμευσης 

οχημάτων και την πιλοτική μετάπτωση του συστήματος με την ένταξη των σταθμών της πλατείας 

Κλαυθμώνος και της Βαρβακείου αγοράς,  

3.- Την υπ’ αριθμ. 19/ 11.12.2020 –θ.3 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για την 

έγκριση της παρούσης προκήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού, 

4.- Τις διατάξεις του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»  (ΦΕΚ Α 115 15.7.2010). 

5.- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για την 

Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Υπόγειου Σταθμού Στάθμευσης Αυτοκινήτων που βρίσκεται στην 

Πλατεία Κλαυθμώνος, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής 

(κριτήριο μειοδοσίας) συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 35.500,00€ πλέον φπα 24%, 
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Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού 

Φορέας Ανάθεσης «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και 
Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΜ Α.Ε.» 

Τίτλος Διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Υπόγειου Σταθμού 
Στάθμευσης Αυτοκινήτων που βρίσκεται στην Πλατεία Κλαυθμώνος  

Είδος Σύμβασης  Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού. 

Είδος Διαδικασίας Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τον ενιαίο Κανονισμό 
προμηθειών και έργων της ΔΑΕΜ Α.Ε., τη σχετική Νομοθεσία και με την 
παρούσα Διακήρυξη.  

 Κριτήριο Ανάθεσης Συμφερότερη οικονομική Προσφορά βάσει Τιμής (Κριτήριο Μειοδοσίας).  

Διάρκεια Υλοποίησης  
των υπηρεσιών 
καθαρισμού 

Δώδεκα (12) μήνες  

Προϋπολογισμός Μέχρι 35.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24 % 
 

Ημερομηνία 
Ανάρτησης 

 17 Δεκεμβρίου 2020 

Καταληκτική 
Ημερομηνία και Ώρα 
Υποβολής 
Προσφορών 

29 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 πμ 

Τόπος Κατάθεσης 
Προσφορών 

Γραφεία έδρας ΔΑΕΜ Α.Ε. οδός Λιοσίων αρ. 22, Τ.Κ. 104 38 Αθήνα (Α΄ 
Όροφος) 

Ημερομηνία και Ώρα 
Αποσφράγισης 
Προσφορών. 

 29 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00  

 
Στοιχεία Επικοινωνίας με τον Φορέα Ανάθεσης: 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΔΟΣ : ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΡ. 22 
104 38 ΑΘΗΝΑ 
Αρμόδιος: Κα Δέσποινα Ξενάκη 
Τηλ: 214 406 2700 
Φαξ: 210 5278043 
e-mail: daem@daem.gr 
 

Οι επικεφαλίδες και οι τίτλοι των άρθρων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης. 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής προσφορών έχουν:  

1.1.- Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ), ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

mailto:daem@daem.gr
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Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., 

ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους 

που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με 

την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους 

στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, και τα οποία πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στις παραγράφους 1. Δικαίωμα συμμετοχής και 9.1 Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και στην παρούσα Διακήρυξη. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, 

οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις  που προβλέπονται στην Διακήρυξη. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης Προσφορές που, κατά την κρίση της ΔΑΕΜ Α.Ε., 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τη Διακήρυξη, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν 

όρους αντίθετους προς τη Διακήρυξη ή/και αιρέσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορά ή 

τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής, εξομοιώνεται με 

αντιπροσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά για μέρος των υπό προμήθεια υπηρεσιών δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16. 

1.2.- Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:  

α) να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

(2017, 2018, 2019) ή από τη σύστασή τους, αν αυτή έγινε μέσα στην τελευταία τριετία, ίσο ή 

ιμεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του υπό ανάθεση 

έργου. 

β) να διαθέτουν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ Επαγγελματικής Ευθύνης που να  καλύπτει τη 

Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα ή παραλήψεις και η κάλυψη να 

επεκτείνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου προς το 

εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του. 
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1.3. Τεχνική και επαγγελματική  ικανοτητα.  

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

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:  

α) Να διαθέτουν ενταγμένο στο προσωπικό τους, στέλεχος με προϋπηρεσία 10 ετών ως Υπεύθυνο 

Υλκοποίησης Έργων Καθαρισμού Κτιρίων. Απαιτείται σχετική Βεβαίωση των οικονομικών φορέων και 

αντίστοιχη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ως άνω εργασιακής προϋπηρεσίας του 

υπευθύνου έργου καθώς και κατάσταση επιθεώρησης εργασίας στην οποία να συμπεριλαμβάνεται. 

β) Να έχουν, επί ποινή αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό, αποδεδειγμένη εμπειρία και 

σχετική ενασχόληση με το αντικείμενο του έργου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία έτη (2017, 2018, 2019) συν το τρέχον τουλάχιστον 

ένα (1) αντίστοιχο έργο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ετήσιου προϋπολογισμού τουλάχιστον 

του 80% του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης. Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης 

της ως άνω απαίτησης ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

επισυνάψει Πίνακα των κυριότερων ολοκληρωμένων έργων που εκτέλεσε κατά την τελευταία 

τριετία (2017, 2018, 2019) συν το τρέχον η εγκυρότητα του οποίου θα επιβεβαιώνεται από 

υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπροσώπου της ενδιαφερόμενης 

επιχείρησης νομικού προσώπου. 

1.4.- Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν σε ισχύ 

κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς τις ακόλουθες πιστοποιήσεις (εκδοθείσες από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης): 

 Πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) 

 Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο). 

 Πιστοποιητικό τήρησης προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας ΕΛΟΤ 

1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή το νέο πρότυπο ISO 45001:2018  

 Τα υλικά καθαρισμού θα είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους 

και θα φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και πιστοποιητικά ΕΝ ISO 9001.  

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις κρίνονται, επί ποινή αποκλεισμού, απαραίτητες λόγω της σημασίας της 

προμήθειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, της πολυπλοκότητας αυτών και της ανάλογης 

διασφάλισης βιωσιμότητας και βέλτιστης διαχείρισης του κύκλου ζωής αυτών . 

Επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16. 

1.5.-Αποκλείονται από συμμετοχή στον διαγωνισμό,  

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 9.1, 9.2 (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής). 





 
 

Σελίδα 5 από 43 
 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11. 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, με 

τη ποινή του αποκλεισμού. 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 73§1 Ν. 

4412/2016, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή 

περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

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

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

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

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

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

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις. 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 Όσα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, μετέχουν με οποιονδήποτε ρόλο (ως μέλος 

ένωσης/κοινοπραξίας/, ατομικά ως υποψήφιοι ανάδοχοι ή ως υπεργολάβοι ή ως εξωτερικοί 

συνεργάτες) σε περισσότερα του ενός  υποψήφια σχήματα. 

 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

1.6- Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
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οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9.4 της 

παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

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

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

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

2. Δικαιώματα Προσφερόντων: 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του προσφέροντα. Η συμμετοχή του στη διαδικασία 

συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας Διακήρυξης και του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών και 

Έργων της ΔΑΕΜ Α.Ε. εκ μέρους του προσφέροντα.  

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή 

όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για 

καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.  

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή 

τους. 

3. Το αντικείμενο του έργου: 

Το αντικείμενο του έργου, αφορά τον καθαρισμό του χώρου του υπόγειου σταθμού στάθμευσης 

αυτοκινήτων που βρίσκεται στην Πλατεία Κλαυθμώνος με την αντίστοιχη διεύθυνση του 

παρακάτω Πίνακα 1, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών, που επίσης αναφέρονται στον παρακάτω 

Πίνακα 1, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της οικείας σύμβασης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡ. 

1ο Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων Πλ. Κλαυθμώνος 14.613,00 
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Για τον προγραμματισμό επίσκεψης στους παραπάνω χώρους προκειμένου να διαμορφώσετε 

προσωπική άποψη για αυτούς, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΔΑΕΜ 

Α.Ε. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 214 406 2700, 210-5278024, 210-5277195). 

Οι επιτόπιες επισκέψεις σας, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι μέχρι και την 

27η Δεκεμβρίου 2020 εξαιρουμένων των επίσημων αργίων. 

 

Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει θα πρέπει επί ποινής 

αποκλεισμού να συμπεριλάβουν στον φάκελο της υποψηφιότητας τους, σχετική βεβαίωση επίσκεψης 

των χώρων που θα παραλάβουν από την αναθέτουσα  αρχή. 

Ο καθαρισμός των χώρων, θα γίνεται καθημερινώς από Δευτέρα έως και Σάββατο και ώρα 

προσέλευσης του συνεργείου στις 10.00, όπως καθορίζονται στους παρακάτω πίνακες 2 και 3, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση και εμφάνιση των χώρων του εν λόγω υπόγειου σταθμού 

συνεχώς καθαρού και σε πλήρη τάξη.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη προσήκουσα εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ να διαθέσει τις ώρες και τον 

ανάλογο αριθμό καθαριστών / καθαριστριών, που αναφέρονται στον πίνακα 3 για κάθε ξεχωριστά 

αναφερόμενο στους πίνακες χώρο / γραφείο, που οφείλουν να είναι ιδιαίτερα ευγενικοί, εξυπηρετικοί, 

πρόθυμοι και προσεκτικοί στις επαφές τους με το προσωπικό και τους συναλλασσομένους στους εν 

λόγω χώρους  /γραφεία. 

Τα υλικά καθαριότητος που θα χρησιμοποιούνται θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο του Έργου.  

Οι εργασίες (καθημερινές και περιοδικές) που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου, περιγράφονται στον 

Πίνακα 2 που ακολουθεί:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

Α Χώροι Γραφείων / Κλιμακοστάσια:  

 Αποκομιδή απορριμμάτων, άδειασμα και πλύσιμο σταχτοδοχείων.  

 Καθαρισμός και ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων, διακοσμητικών ταμπλό, εσωτερικών 
επιγραφών  και γενικά όλων των αντικειμένων εξοπλισμού των Γραφείων.  

 Καθαρισμός τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συσκευών.  

 Εξωτερικός καθαρισμός των κοινόχρηστων μηχανημάτων γραφείου (φωτοτυπικά, φαξ κλπ).  

 Καθαρισμός των εσωτερικών περβαζιών των παραθύρων εφόσον υπάρχει πρόσβαση. 

 Καθαρισμός χώρου, εξαρτημάτων και συσκευών κουζίνας (όπου υπάρχει) 

 Να γίνεται ο καθαρισμός των υαλοπινάκων των γκισέ μεταξύ εργαζομένων και κοινού. 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα και καθαρισμός των κλιμακοστασίων του κτιρίου από το 
κατώτερο υπόγειο (-4) έως την έξοδο και των κλιμακοστασίων που οδηγούν στην ταράτσα 
και τις εξόδους κινδύνου. 

Β Αποχωρητήρια & χώροι WC ολόκληρου του κτηρίου:  

 Πλύσιμο λεκάνης, καθίσματος και σκεπάσματος με απολυμαντικό υγρό.  

 Πλύσιμο των νιπτήρων και των πλακιδίων γύρω από αυτούς.  

 Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και αλλαγή του πλαστικού σάκου απορριμμάτων.  

 Τοποθέτηση χάρτου υγείας, προστατευτικών καλυμμάτων λεκάνης μιάς χρήσεως, 
χειροπετσέτων και υγρού σαπουνιού πλύσης χεριών τα οποία προμηθεύει ο Ανάδοχος.  

 Καθαρισμός των καθρεπτών.  
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 Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων από τις μπαταρίες νερού.  

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων.  

Γ Χώροι Εισόδου – Εξόδου Σταθμών:  

 Αποκομιδή απορριμμάτων, άδειασμα κάδων.  

 Σκούπισμα ραμπών και πεζοδρομίων εισόδου-εξόδου, τόσο εξωτερικά του κτηρίου, όσο και 
εσωτερικά   

 Πλύσιμο των, ραμπών και πεζοδρομίων εισόδου-εξόδου εσωτερικά και εξωτερικά του 
κτηρίου, με λάστιχο υψηλής πίεσης νερού και στράγγισμα νερών που θα γίνεται 
υποχρεωτικά με απορροφητική μηχανική σκούπα 

 Καθαρισμός ασανσέρ, σφουγγάρισμα δαπέδων, καθαρισμός καθρεπτών.  

 Περισυλλογή απορριμμάτων, που βρίσκονται τυχόν διάσπαρτα στους όλους τους χώρους 
του σταθμού και στα επίπεδα στάθμευσης 

 Συγκέντρωση και αποκομιδή απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους και μεταφορά αυτών σε 
κάδους απορριμάτων. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

Μία φορά την εβδομάδα 

Α  Καθαρισμός των δαπέδων σε όλη την επιφάνεια των χώρων στάθμευσης, των ραμπών και 
των πεζοδρομίων που συνδέουν τα επίπεδα, με χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων 
πλυσίματος και αναρρόφησης νερών. 

 Καθαρισμός των πεζοδρομίων των ραμπών σε όλα τα επίπεδα. 

 Πλύσιμο πλακιδίων τοίχων των αποχωρητηρίων.  
Τοπικός καθαρισμός λεκέδων σε πόρτες και διαχωριστικά τζάμια 
 

Β Χώροι Αποθηκών:  

 Αποκομιδή απορριμμάτων, άδειασμα κάδων.  

 Σκούπισμα και καθαρισμός δαπέδων 

Μία φορά τον μήνα 

Γ  Καθαρισμός υαλοπινάκων  εσωτερικών και εξωτερικών προσόψεων και φωτιστικών.  

 Πλύσιμο δοχείων απορριμμάτων μέσα και έξω.  

 Ξεσκόνισμα άνω επιφανειών ξύλινων και μεταλλικών επίπλων.  

 Καθαρισμός των εσωτερικών και εξωτερικών πινακίδων, φωτεινών σηματοδοτών και 
μαρκιζών του σταθμού. 

 Καθαρισμός μηχανοστασίων  

Μία φορά το δίμηνο 

Δ Καθαρισμός με υγρό συντήρησης των νιπτήρων των W.C 
Καθαρισμό στα κανάλια κλιματισμού / εξαερισμού 

 Έκτακτες ανάγκες: 
Ο Ανάδοχος οφείλει, εφόσον κριθεί αναγκαίο και του ζητηθεί από τη ΔΑΕΜ Α.Ε., να 
διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών καθαριότητας, έναντι πρόσθετης ανάλογης προς τον αριθμό των καθαριστών 
και του χρόνου απασχόλησής τους αμοιβής. 

 

Το προσωπικό του ΜΕΙΟΔΟΤΗ θα απασχολείται τις ώρες που ορίζονται στον Πίνακα 3, θα είναι 

ανάλογες των τετραγωνικών μέτρων και δε θα αντιστοιχούν για κάθε εργαζόμενο πάνω από 650 τ.μ. 

εσωτερικού χώρου στο σύνολο των ως άνω  τετραγωνικών μέτρων. 

Ο ελάχιστος αριθμός του προσωπικού του ΜΕΙΟΔΟΤΗ πρέπει να είναι σύμφωνος με το δηλωθέντα 

αριθμό κατά την προσφορά του Αναδόχου και σύμφωνα με τον πίνακα 3.  

Κατά την εκτέλεση του έργου του καθαρισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις υπηρεσίες 

του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΑΕΜ Α.Ε. και ανάλογα με τις ανάγκες, που θα προκύπτουν από 

τις δραστηριότητες του Υπόγειου Σταθμώνού του πίνακα 1.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί καθημερινά κατ’ ελάχιστο (minimum) τις εργασίες καθαρισμού, 

που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα 2, των χώρων και στα αντίστοιχα τετραγωνικά μέτρα των 

επιφανειών τους, που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα 1, στον χρόνο, ημέρες και με τον αριθμό 

των εργαζομένων, που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα 3.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον εξής εξοπλισμό, ανά υπόγειο σταθμό, , ο οποίος θα βρίσκεται 

σε ειδικούς χώρους του σταθμού καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης: 

 Τρόλεϊ καθαρισμού (ένα) 

 Μηχανές πλυσίματος βιομηχανικών δαπέδων 

 Μηχανές αναρρόφησης περιποίησης δαπέδου 

 Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος-διπλού συστήματος. Θα 
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος για γραφεία - 
κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικοί για WC. Επίσης θα χρησιμοποιούνται σφουγγαρίστρες 
διαφορετικές για γραφεία – κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικές για WC 

 Υφασμάτινες μάκτρες (dust mop) όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα με 
υποχρέωση να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα καθαρές 

 Καρότσια τροχήλατα κλειστά για μεταφορά των απορριμμάτων στον χώρο τελικής συλλογής. 

 Γάντια χοντρά και μίας χρήσεως . 

 Γάντια χοντρά ειδικά για χρήση από τους εργάτες μεταφοράς απορριμμάτων 

 Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων, ανθεκτικές διαφόρων μεγεθών 

 Σφουγγαράκια, για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων 

 Σκάλα 

 Λάστιχα 

 Μπαλαντέζες 

 Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου χρειάζεται. 

 διάφανες προστατευτικές μάσκες προσώπου και μάσκες προστασίας (υφασμάτινες ή μιας 
χρήσης). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. 

ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

ΤΕΤΡ. 
ΜΕΤΡ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(MINIMUM)* 

ΧΩΡΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

80  
 

7 

ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΣΑΒΒΑΤΟ 

1 ΩΡΑ 

ΤΟΥΑΛΕΤΤΕΣ 95 ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΣΑΒΒΑΤΟ 

1 ΩΡΑ 

Υπόγειο Α1 2245 ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΣΑΒΒΑΤΟ 

6 ΩΡΕΣ 

Υπόγειο Α2 2245 ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΣΑΒΒΑΤΟ 

6 ΩΡΕΣ 

Υπόγειο Β 4884  
15 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΣΑΒΒΑΤΟ 

12 ΩΡΕΣ 

Υπόγειο Γ 4884 ΔΕΥΤΕΡΑ-
ΣΑΒΒΑΤΟ 

12 ΩΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  14.613 22   38 ΩΡΕΣ 
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* Οι ώρες εργασίας/ημέρα αναφέρονται ενδεικτικά ως ο ελάχιστος χρόνος (minimum) απασχόλησης με 

την καθαριότητα των χώρων των υπόγειων σταθμών. Η βασική υποχρέωση του Αναδόχου παραμένει 

να εξασφαλιστεί η διατήρηση και εμφάνιση των χώρων των υπόγειων σταθμών συνεχώς καθαρών και 

σε πλήρη τάξη. Κατά την εκτέλεση του έργου του καθαρισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσαρμόζει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΑΕΜ Α.Ε. και ανάλογα με τις ανάγκες, 

που θα προκύπτουν από τις δραστηριότητες των Υπόγειων Σταθμών του πίνακα 1. 

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του Αντικειμένου κατά την κρίση της με δικό της 

προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος.  

Προβλεπόμενες επιπλέον υποχρεώσεις του Αναδόχου :  

1. Τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα και τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα πληρούν τις προδιαγραφές «περί υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων». Απαιτούνται όλα τα διαφορετικά υλικά καθαρισμού για την σωστή εκτέλεση της 

σύμβασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , καθαριστικά για πλακάκια, μαρμάρινες σκάλες, λεκάνες 

κλπ 

2. Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά και να προμηθεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης όλα τα 

απαραίτητα αναλώσιμα, υλικά και συσκευές διανομής.  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: χαρτί υγείας, 

προστατευτικά καλύμματα λεκάνης μιας χρήσης τοποθετημένα στις ειδικές θήκες διανομής των που θα 

εγκαταστήσει στους κατάλληλους χώρους, σαπούνι πλύσης χεριών, μαζί με εντοιχισμένη θήκη 

διανομής, υγρό απορρυπαντικό, σακούλες απορριμμάτων μικρές και μεγάλες και χάρτινες 

χειροπετσέτες τοποθετημένες σε θήκες διανομής, απορρυπαντικά καθαριότητος κλπ 

 
 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια, να μη γνωστοποιεί σε τρίτους και να κρατεί 

μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του από την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης.  

4. Ο Ανάδοχος έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη, την αμοιβή και την ασφάλιση των 

εργαζομένων στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Σ.Σ.Ε  και εθνική κλαδική και διαιτητική 

απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών όλης της χώρας και για την εργασιακή κατάσταση των εργαζομένων.  

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος απασχολήσει αλλοδαπό προσωπικό, οφείλει να φροντίζει ώστε το 

προσωπικό αυτό να είναι εφοδιασμένο με άδεια παραμονής και εργασίας και να είναι ασφαλισμένο 

στο ΙΚΑ.  

6. Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέτει έμπειρο επόπτη ο οποίος θα φροντίζει για την 

άριστη εκτέλεση του έργου, την επιτήρηση του προσωπικού και θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ 

του Φορέα Ανάθεσης  και Αναδόχου.  

7. Ο Ανάδοχος έχει κάθε ευθύνη πληρωμής προστίμων ή αποζημιώσεων, σε περίπτωση ατυχήματος ή 

δυστυχήματος για το προσωπικό που θα διαθέτει για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαρισμού, όπως 
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και κάθε αστική ή ποινική ευθύνη που θα προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση των 

υπηρεσιών αυτών.  

8. Ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα καλύπτει τη Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές από 

ατυχήματα ή παραλήψεις και η κάλυψη επεκτείνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την Αστική Ευθύνη 

του Ασφαλιζόμενου προς το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του.  

4. Χρονοδιάγραμμα : 

Διάρκεια έργου/παροχής Υπηρεσιών Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της οικείας 

Σύμβασης Καθαρισμού. 

5. Εργολαβικό τίμημα - Εγγυήσεις  

Προϋπολογισμός έργου: μέχρι τριάντα πέντε  χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (35.500,00€) πλέον φπα 

24% 

Το ύψος του εργολαβικού τιμήματος θα καθοριστεί στο ύψος της Οικονομικής Προσφοράς του 

μειοδότη-Αναδόχου.  

Ανάδοχος ανακηρύσσεται όποιος από τους μειοδότες προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή  

Η Αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά (μηνιαίως) μετά την μηνιαία βεβαίωση της προσήκουσας 

εκτέλεσης  του έργου από τον Προϊστάμενο κάθε Κ.Ε.Π και της ΔΑΕΜ Α.Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εκδίδει και να παραδίδει στη ΔΑΕΜ Α.Ε. το υπό του Κ.Φ.Σ απαιτούμενο Τιμολόγιο στο οποίο και θα 

επισυνάπτει πίνακα απασχοληθέντων καθαριστών, για την ακρίβεια του οποίου θα υπογράφεται από 

τον ……………………………... 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει μία Σύμβαση Έργου Παροχής 

Υπηρεσιών Καθαρισμού με την ΔΑΕΜ Α.Ε..  

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ύψους 5% του συνολικού τιμήματος (αμοιβής του) (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

όπως αυτή θα έχει προκύψει βάσει της οικονομικής του προσφοράς. Σχέδιο της εγγυητικής επιστολής  

καλής εκτέλεσης αναφέρεται στη συνέχεια.                                                                                                                                                                 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν, δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει 

προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η ΔΑΕΜ Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση 

αυτή και να ζητήσει τη λύση της. Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της ΔΑΕΜ Α.Ε. και σε βάρος 

του Αναδόχου η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου λόγω συμπεφωνημένης, δίκαιης και 

εύλογης ποινικής ρήτρας. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υλοποίηση της Σύμβασης στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης ή τροποποιητικής 

σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
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β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

6. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, το αργότερο μέχρι  την 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.30 

π.μ. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή 

διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  

7. Σύνταξη Προσφορών:  

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.  

8. Τρόπος Υποβολής Προσφορών:  

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα Γραφεία της ΔΑΕΜ Α.Ε.,  οδός Λιοσίων αρ. 22 (1ος 

Όροφος), Αθήνα 104 38. 

Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΔΑΕΜ Α.Ε..  

Δεκτές γίνονται και προσφορές που υποβάλλονται μέσω :  

 ΕΛΤΑ  

 Ταχυμεταφορές  

 Εξουσιοδοτημένους εγγράφως αντιπροσώπους  

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην ΔΑΕΜ Α.Ε. πριν ή κατά 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.  

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση δύναται να υποβάλλει μία Προσφορά σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης. Η Προσφορά  τοποθετείται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όπως αναφέρεται 

στη συνέχεια. 

Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ  

Στοιχεία προσφέροντος: 

Επωνυμία: 

Οδός: 

Αριθμός: 

Πόλη: 
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Τ.Κ.: 

Τηλ: 

Fax: 

Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου: 

E-mail Εκπροσώπου:  

Αποδέκτρια: 

«Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών 

Μονάδων ΟΤΑ» 

 

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων ή η εταιρεία ή η κοινοπραξία ή η ένωση Εταιρειών που 

υποβάλλει την προσφορά.  

 Οι Προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, 

σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Προσφορές απορρίπτονται όταν υπάρχουν σε αυτές 

διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της ΔΑΕΜ Α.Ε. 

 Με την υποβολή της Προσφοράς, θεωρείται δεδομένο ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

απολύτως ενήμερος επί των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των υπηρεσιών και ότι έχει 

μελετήσει όλα τα στοιχεία που αφορούν την εν λόγω υπηρεσία. 

 Το αιτούμενο συνολικό κατά αποκοπή τίμημα  θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, 

έως και πρώτο δεκαδικό ψηφίο. 

 Στο προτεινόμενο τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος 

βαρύνει την ΔΑΕΜ Α.Ε.. Προτάσεις στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια το προτεινόμενο 

τίμημα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Η ΔΑΕΜ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ύψους του αναφερόμενου τιμήματος, οι δε Υποψήφιοι  

Ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά εντός της εύλογης προθεσμίας που θα 

τους ταχθεί. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων εντός της προθεσμίας, που θα τεθεί, 

συνεπάγεται αποκλεισμό από τη περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού. 

9. Περιεχόμενο φακέλου «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»:  

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους 

φακέλους:  

 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στη 

συνέχεια.  
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 Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και 

περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Αυτό το 

Πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα έχει όλες τις σελίδες του αριθμημένες και 

υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της 

οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στη συνέχεια.  

 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 

τον υποψήφιο όλων των όρων της παρούσας Διακήρυξης.  

9.1 Περιεχόμενο φακέλου  "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" : 

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 

σε ξεχωριστό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
Διακήρυξη και το υπόδειγμα. 

2 Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, 
το απασχολούμενο προσωπικό της επιχείρησης. 

3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 που θα έχει συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ, στην οποία ο υποψήφιος: 

 θα περιλαμβάνει κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, 
αντίστοιχων έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία (2017, 
2018 και το έτος 2019) συν το τρέχον, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του 
χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του 
διαγωνιζομένου σε αυτό σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας και από τα οποία 
θα προκύπτει και η υποχρέωση του αρ. 1. 

 Θα δηλώνει ότι δεν εμπίπτει και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στο άρθρο 1 λόγοι αποκλεισμού 

4 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, 
Παράρτημα Α΄ της παρούσας (Όπου γίνεται λόγος για “οικονομικό φορέα” εννοείται ο 
Προσφέρων). Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).Το ΤΕΥΔ 
διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή ως επισυναπτόμενο έγγραφο της παρούσας 
Διακήρυξης στη διεύθυνση www.daem.gr. 
Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
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διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης. 

5 Όλα τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση του 
Υποψηφίου Αναδόχου και η τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την τροποποίηση του 
καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 

6 Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε περίπτωση Α.Ε., ή 
απόφαση των Διαχειριστών σε περίπτωση ΕΠΕ ή ΟΕ ή ΕΕ με την οποία: 
α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή 
ένωση, 
β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον 
συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και την προσφορά. 
Οι παραπάνω (α & β) απαιτήσεις δεν τίθενται αν η εξουσία του υπογράφοντος προς 
εκπροσώπηση και συμμετοχή ειδικά σε Διαγωνισμούς βασίζεται στο καταστατικό ή 
άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ, κλπ) και έχει 
υποβληθεί στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».  
Οι διαγωνιζόμενοι φυσικά πρόσωπα (είτε μετέχουν μεμονωμένα είτε ως μέλη ενώσεων 
ή κοινοπραξιών) δεν προσκομίζουν τέτοιο πρακτικό. 
Τα διαγωνιζόμενα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν απόφαση του κατά το 
νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συμμετοχής στο 
διαγωνισμό και διορισμού του νομίμου εκπροσώπου του. 

7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 Πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) 

 Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο). 

 Πιστοποιητικό τήρησης προτύπων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή το νέο πρότυπο ISO 
45001:2018  

 Τα υλικά καθαρισμού θα είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στο Γενικό 
Χημείο του Κράτους και θα φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων και πιστοποιητικά ΕΝ ISO 9001.  

8 Βεβαίωση αυτοψίας/επίσκεψης χώρων από την αναθέτουσα  αρχή 

9 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ Επαγγελματικής Ευθύνης που να  καλύπτει τη 
Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα ή παραλήψεις και η 
κάλυψη να επεκτείνεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την Αστική Ευθύνη του 
Ασφαλιζόμενου προς το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του. 

10 Έγγραφο παροχής ειδικής εξουσιοδότησης προς εκείνον που θα καταθέσει την 
Προσφορά ή/και θα παραστεί κατά την αποσφράγισή της και σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας 

9.2 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλα τα μέρη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους ειδικά εξουσιοδοτημένο 

προς τούτο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ενώσεων / 

κοινοπραξιών. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1 Για κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα αναφερόμενα 
στον ανωτέρω Πίνακα. 

2 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε 
μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στην υλοποίηση του Έργου Καθαρισμού και το 
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ειδικό μέρος της με το οποίο αυτό θα ασχοληθεί στα πλαίσια υλοποίησης της, 

 να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για 
τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και 
των μελών της έναντι του Φορέα Ανάθεσης. 

3 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για: 

 τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία 

 τη συμμετοχή του μέλους στο διαγωνισμό και 

 το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην υλοποίηση του Έργου. 

4 Εφόσον η Προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
πράξη παροχής εξουσιοδότησης προς το πρόσωπο που υπογράφει ή/ και υποβάλει την 
προσφορά για λογαριασμό των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ή/ και είναι παρόν 
κατά την αποσφράγισή της. 

9.3.  Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ένωσης / Κοινοπραξίας: 

 Με την υποβολή της Προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης Έργου Καθαρισμού. 

 Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

 Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους 

ίδιους όρους.  

Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις, τα εναπομείναντα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας μπορούν να 

προτείνουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της ΔΑΕΜ Α.Ε. 

9.4. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα υποβληθούν, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την 

απόφαση κατακύρωσης, σε περίπτωση που ο προσφέρων αναδειχθεί σε Ανάδοχο του Έργου 

Καθαρισμού περιλαμβάνουν:  

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αναφέρεται στη συνέχεια. 

2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση νομικού προσώπου και για κάθε μέλος κοινοπραξίας 

ή ένωσης 

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ή 
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του οποιουδήποτε προσώπου1 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

νομικό προσώπου ή κοινοπραξίας ή ένωσης, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως ειδικότερα ορίζεται ανωτέρω 

στο άρθρο 1.  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη 

χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει 

κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία.  

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης Υπηρεσιών. 

 

10. Περιεχόμενο φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»:  

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον Πίνακα 4 που ακολουθεί 

και στον οποίο διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ το προσφερόμενο  

συνολικά τίμημα (εργολαβικό αντάλλαγμα) για την εκτέλεση του έργου Καθαρισμού, καθώς και την 

Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 11. 

Το ποσό του εργολαβικού ανταλλάγματος  αναφέρεται για τη συνολική διάρκεια του έργου, ήτοι για 

δώδεκα (12) μήνες.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
1 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) : 

…………………………………………………………………………  

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ  

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡ. 

1ο Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων Πλ. Κλαυθμώνος 14.613 

 

Το συνολικό προσφερόμενο τίμημα (ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ) για την εκτέλεση του ως άνω 

έργου ανέρχεται σε ……………………………………(…………..) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  

Ημερομηνία ………………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Ονοματεπώνυμο  

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ και ΣΦΡΑΓΙΔΑ)  

11. Ειδικός Όρος διακήρυξης: 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του άρθρου 68 του 

Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις 

(ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος Α’), ανάτυπο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Α’. 

Επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό υποχρεούται να συμπεριλάβει στο φάκελο της 

Οικονομικής του Προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 68 του ως άνω Νόμου. Τα στοιχεία αυτά θα 

συμπεριληφθούν και στη σύμβαση του Έργου Καθαρισμού. 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών, 

να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού  του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να  προκύπτουν όλες οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των  υποψήφιων εργολάβων. Το 

πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή 

του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας,  η αναθέτουσα αρχή δικαιούται 

να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. 

12. Αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 
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α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται όλα τα 

πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο, από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

γ) Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, από την 

Επιτροπή και φυλάσσονται.  

13.  Αξιολόγηση προσφορών: 

Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ακολουθηθούν τα στάδια και οι διαδικασίες που 

περιγράφονται στη συνέχεια : 

13.1. Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον 

οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

13.2 Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των 

οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο θα καταγράψει τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών και θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, 

κατά αύξουσα σειρά της τελικής προσφερόμενης τιμής κάθε υποψηφίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν. 

Η συνολική τιμή, (χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται όποιος από τους μειοδότες προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή συνολικά και για 

τους δύο υπόγειους σταθμούς αυτοκινήτων.   

Η ανακοίνωση της επιλογής του Αναδόχου θα γίνει εγγράφως από την ΔΑΕΜ Α.Ε.. Μετά την 

ανακοίνωση και μετά την απάντηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού  του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας και τη χορήγηση σχτικού πιστοποιητικού, από το οποίο να  προκύπτουν όλες 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των  υποψήφιων εργολάβων, θα 

επακολουθήσει η υπογραφή της οικείας Σύμβασης Έργου Καθαρισμού. 

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. δεν δεσμεύεται από την παρούσα Διακήρυξη και διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή 

επαναλάβει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως (αλλά όχι μόνο) εάν:  

 παρατηρηθεί παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, 

 το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται  μη ικανοποιητικό, 

 τεκμηριωθούν ενδείξεις συνεννόησης των ενδιαφερομένων προς αποφυγή πραγματικού 

ανταγωνισμού,  
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 συντελεστεί σημαντική μεταβολή των αναγκών που καλύπτονται από το Έργο του 

διενεργούμενου διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση ματαίωσης της Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Ο Ανάδοχος του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού είναι υποχρεωμένος, μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης επιλογής του να προσέλθει για την 

υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα 

υπογράψει τη Σύμβαση, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή 

ένωση ή κοινοπραξία προσώπων. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση Έργου Παροχής 

Υπηρεσιών Καθαρισμού εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή αρνηθεί να την υπογράψει κηρύσσεται 

έκπτωτος και η ΔΑΕΜ Α.Ε. επιβάλλει, αθροιστικά ή διαζευκτικά, τις προβλεπόμενες από τις κείμενες 

διατάξεις κυρώσεις και θα καταπίπτει αυτοδικαίως η εν συνεχεία εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. 

14.- Κατακύρωση Διαγωνισμού: 

Η Κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΜ Α.Ε. ύστερα από την 

υποβολή του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της Κατακύρωσης 

στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την ΔΑΕΜ Α.Ε..  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης Έργου Καθαρισμού, προσκομίζοντας τα 

παραπάνω  (παρ. 9.4) στοιχεία, που είναι απαραίτητα: 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η Κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη Σύμβαση εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή αρνηθεί να καταθέσει, προ της υπογραφής 

της Σύμβασης, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων και εγγυήσεως, κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση της Διοίκησης της ΔΑΕΜ Α.Ε και η οποία  επιβάλλει, αθροιστικά ή διαζευκτικά, την 

κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής και αποζημίωση της εταιρείας για κάθε ζημία της. 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που θα καταρτίσει η ΔΑΕΜ 

Α.Ε.. Η Σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών, ενώ, για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα 

παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις 

αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, η Κατακύρωση, η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα 

Προκήρυξη, κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενων συμπληρωματικά των οικείων διατάξεων του  Αστικού 

Κώδικα. 

15.  Ισχύς Προσφορών  

Οι Προσφορές  ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους Αναδόχους για τριάντα (30) ημερολογιακές  

ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των 

Προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη του ανωτέρω προβλεπόμενου, 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Η ισχύς των Προσφορών δύναται να παραταθεί, με έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, ύστερα από 

σχετικό αίτημα της ΔΑΕΜ Α.Ε. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών η ΔΑΕΜ Α.Ε. θα απευθύνει ερώτημα 

προς τους Υποψηφίους Αναδόχους, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, 

αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν 

να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και, σε καταφατική περίπτωση, να ανανεώσουν και 

τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους 

Υποψηφίους Αναδόχους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, 

αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. 

16.  Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Ανάδοχου  πρέπει, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού επτακόσια δέκα ευρώ (710,00€). 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

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

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

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Σχετικά με τη μορφή και ισχύ της εγγύησης: 

 Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το εν συνεχεία υπόδειγμα. 

 Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) τουλάχιστον ημερολογιακές 

ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης Έργου Καθαριότητας. 

 Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 Εγγύηση που εκδίδεται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από νόμιμη επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, 

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση Έργου Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή να 

εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή 

του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής, καταπίπτει 

αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υπέρ της ΔΑΕΜ Α.Ε.,  μετά την έκδοση σχετικής 

απόφασής της Διοίκησης της. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης   …………………………….. 

Προς την Ανώνυμη Εταιρεία: 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 

Οδός Λιοσίων αρ. 22 

104 38 Αθήνα 

 

Εγγύηση μας υπ’  αριθμ……………….. για ευρώ ΧΧΧΧΧ,00 €. 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ ……………………………………………………………………………… 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ επτακοσίων δέκα ευρώ (710,00€). για τη συμμετοχή της στο 

διενεργούμενο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των δυο 

σταθμών αυτοκινήτων, σύμφωνα με την από ………… διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της…………… (επωνυμία υποψηφίου Αναδόχου) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες του χρόνου ισχύος της 

Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 

Νόμος για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

17.- Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης Έργου Καθαριότητας συντάσσεται σύμφωνα με 

το παρακάτω υπόδειγμα και θα ανέρχεται στο ισόποσο 5% του τιμήματος (εργολαβικού 

ανταλλάγματος) της Σύμβασης, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρείς (3) μήνες από τη συνολική 

συμβατική διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου, η παραπάνω 

εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης υποβάλλεται από 

τον Ανάδοχο Καθαριότητας κατά την υπογραφή της Σύμβασης Έργου Παροχής Υπηρεσιών 

Καθαρισμού. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 

(Α΄13),  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

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

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

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

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από νόμιμη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
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Προς την Ανώνυμη Εταιρεία: 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 

Οδός Λιοσίων αρ. 22 

104 38 Αθήνα   

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ……………………. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός ……. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και 

μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………………… (………………) [Σημείωση: 5% του τιμήματος 

της Σύμβασης Έργου] για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης Έργου Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού,  

που αφορά στο διαγωνισμό με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων των δυο (2) υπόγειων σταθμών 

αυτοκινήτων, σύμφωνα με την από ………….. διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της …………… (επωνυμία Αναδόχου ) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη 

ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος κατά τρείς (3) μήνες από τη συνολική συμβατική διάρκεια). Αποδεχόμαστε να 

παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 

Νόμος για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Άρθρο 68  

 Ν 3863/2010: Νέο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Συνταξιοδοτικά),εργασιακά, επενδύσεις ΦΚΑ, ρύθμιση οφειλών 
κλπ 

(ΦΕΚ Α 115/15.7.2010) 
Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών 

1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ.), οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός 

προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για 

την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι)  να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των 

άλλων, τα εξής:  

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

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.   

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

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

των εργαζομένων.   

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

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

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή  

αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην  

προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των  υπηρεσιών τους, 

των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ  Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά  αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι 

2.α) Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών  καθαρισμού 

ή/και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 

Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού  και Συντονισμού του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας.    

β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών, να 

υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού  του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να  προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των  υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό 

αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε 

περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας,  η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη 

σύναψη της σύμβασης.    
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γ) Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε 

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

διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και 

φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή 

ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 

παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` 

εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

δ) Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής  

Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης  

προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον  συμβολαιογράφου, 

περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της  εργατικής νομοθεσίας 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

3. Στη σύμβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή με τους εργολάβους  περιλαμβάνονται τα 

στοιχεία α έως στ της πρώτης παραγράφου, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν  αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση 

είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη  πληρωμής.  

4. Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε  υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα 

να ενημερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των  υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις  ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών  

και ασφαλιστικών εισφορών.     

5. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη  των 

υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια  υλοποίησης του 

έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις  διαπιστώνονται κατά την 

παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση  δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, 

όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους  εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές 

τους εισφορές 





 
 

Σελίδα 29 από 43 
 

6. Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν πάνω από πενήντα  (50) άτομα και υποχρεούνται 

από την κείμενη νομοθεσία, τον οργανισμό ή τον  κανονισμό τους να προβαίνουν σε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με  διακήρυξη, εφαρμόζονται οι προηγούμενες παράγραφοι. Όταν δεν έχουν τέτοια  

υποχρέωση και συνάπτουν σύμβαση εργολαβίας του περιεχομένου της παραγράφου 1,  εφαρμόζονται οι 

παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.    

7. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση  αλλοδαπών ή 

παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την  αναθέτουσα αρχή. 

Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής  προστίμου που αφορούν τις 

ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου  στον εργολάβο για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες  διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην 

καταγγελία της σύμβασης από την  αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου 

8. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή 

απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας  της επιχείρησης.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΥΔ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα): 

 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.)  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 50471 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λιοσίων 22 10438 Αθήνα 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δεσποινα Ξενάκη 

- Τηλέφωνο: 214 406 2700 εσωτ. 381 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@daem.gr, daem@daem.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):www.daem.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ανάθεση Έργου για την Παροχή Υπηρεσιών 

Καθαρισμού των χώρων του Υπόγειου Σταθμού Στάθμευσης Αυτοκινήτων που βρίσκεται στην Πλατεία 

Κλαυθμώνος 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 50471 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αρ. Πρωτ. ΔΑΕΜ:/17 .12.2020-

9331 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

mailto:info@daem.gr
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Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 

μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

                                                           
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
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απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλους3; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

                                                           
3 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

γ) [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ4 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι 
για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό 

                                                           
4 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 

μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της 
σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι 
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βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου5 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]6 

Εάν ναι, αναφέρετε7: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]8 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

[] Ναι [] Όχι  

                                                           
5 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

6 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

7 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

8 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν9: [……] 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

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

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 

                                                           
9 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

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

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

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

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων10, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

                                                           
10 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα a ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

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

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 

έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 

τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες 

δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφ

ή 

ποσά ημερομηνί

ες 

παραλήπτε

ς 

    
 

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

3) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 

οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

 

[] Ναι [] Όχι 
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επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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

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

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

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

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 

Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για 

τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή 

στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

Αθήνα,   17 Δεκεμβρίου 2020 

Κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης του Δ.Σ. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
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