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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Πληροφορίες : Δ. Βούρτσης, Ι. Παναγάκη
Τηλέφωνο: 210 8707 744, 210 8707 481
Τηλεομοιοτυπία : 210 64 66 214
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : bourtsis_d@gnto.gr ,
panagaki_i@gnto.gr

Αθήνα, 21 Απριλίου 2017
Α Π: 4945

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Καθαρισμός των χώρων
όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ, ήτοι στα κτίρια επί των οδών: α) Α. Τσόχα 7 (Κεντρική
Υπηρεσία), β) Αγ. ΄Αννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ) και γ) Διονυσίου
Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας), για χρονικό διάστημα ενός έτους», με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝ ΙΚΟΣ Γ ΡΑΜΜΑΤ ΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το κεφάλαιο Β΄ του Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-09-2010) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9
με θέμα «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του ΕΟΤ».
4. Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.
5. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου ….,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού …».
6. Το Π.Δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α/05.11.2016) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών και το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/06-11-2015) περί διορισμού Γενικού
Γραμματέα ΕΟΤ.
8. Την υπ’ αριθ. 45/27-11-2015 (ΦΕΚ 2587/Β/01-12-2015) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.
9. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4210/2013
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(ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και ισχύει.
Το Ν. 4013/2011 «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-07) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων κλπ. σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ»
Την υπ’ αριθ. 2959/7-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΩ8Ψ469ΗΙΖ-304) έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το
συγκεκριμένο έργο που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017.
Την υπ’ αριθ. 2938/7-3-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΕΗ469ΗΙΖ-ΘΛΤ) προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για το
συγκεκριμένο έργο που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018.
Την ανάγκη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του καθαρισμού
χώρων όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΕΟΤ εντός του νομού Αττικής, για ένα έτος.
Την υπ’ αριθ. 26/ 5η Συν./10-04-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου του καθαρισμού των
χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ, ήτοι στα κτίρια επί των οδών:
α) Αν. Τσόχα 7 (Κεντρική Υπηρεσία),
β) Αγ. ΄Αννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ) και
γ) Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας)
για χρονικό διάστημα ενός έτους σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους που περιγράφονται στα
επισυναπτόμενα Παραρτήματα.
2. Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ
24%, ήτοι 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
3. Την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ, για δώδεκα
(12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
4. Την κάλυψη της δαπάνης για τον καθαρισμό των κτιρίων του ΕΟΤ, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του
ΕΟΤ με κ.α. 0845.00.
5. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον στον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού,
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
6. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (σελ. 45):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Όροι διαγωνισμού (σελ. 16)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Υπόδειγμα Συνοδευτικής επιστολής προσφοράς (απλή) (σελ. 1)
Υπόδειγμα Συνοδευτικής επιστολής προσφοράς (Κοινοπραξιών / Συμπράξεων Εταιρειών) (σελ. 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Ενδεικτικό υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (σελ. 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
Τεχνικές Προδιαγραφές – Υποχρεώσεις Αναδόχου (σελ. 3)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
Υπόδειγμα σύμβασης (σελ.5)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) (σελ.18)
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ
- Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών
(ΑΠ ΕΟΤ 106/04-01-2017)
Εσωτερική Διανομή:
-Γραμματεία Δ/νσης
-Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Διεύθυνση Διοικητικού,
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης, Αν.
Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα – Πληροφορίες τηλ.: 210 8707095 & 210
8707744, τηλεομοιοτυπία : 210-6466214, δ/νση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου : promitheieseot@gnto.gr
Συνοπτικός διαγωνισμός
Ο καθαρισμός των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ,
για χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι στα κτίρια επί των οδών:
α) Αν. Τσόχα 7 (Κεντρική Υπηρεσία),
β) Αγ. Άννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη
ΕΟΤ) και
γ) Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας).
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
90911200-8 Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας
- Ημερομηνία ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 21/04/2017
- Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια
- Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ :
www.gnto.gov.gr/MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ /
Διακηρύξεις διαγωνισμών
Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφείo 5.17), Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα
και σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ.
Μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή
συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις
που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή
προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Αν. Τσόχα 7, Αθήνα.
Θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού.
Μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον
ΦΠΑ, ήτοι 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο
διαγωνισμό για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των
προσφορών.
Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
‘Ένα έτος

Τυχόν ενστάσεις κατά της διενέργειας του διαγωνισμού μπορούν να
υποβληθούν εγγράφως στον ΕΟΤ, Δ/νση Διοικητικού / Γενικό
Πρωτόκολλο, Α. Τσόχα 7, (ισόγειο), 115 21 Αθήνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΓΕΝΙΚ ΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙ ΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙ ΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι : Ο καθαρισμός των χώρων όπου στεγάζονται οι
Υπηρεσίες του ΕΟΤ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής
σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ήτοι στα κτίρια επί των οδών:
α) Αν. Τσόχα 7 (Κεντρική Υπηρεσία),
β) Αγ. Άννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ) και
γ) Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας)
Προϋπολογισμός του έργου: Μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%,
ήτοι 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00.
Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού.
Τόπος Διαγωνισμού: ΕΟΤ, Aν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
Πηγή χρηματοδότησης του έργου: Πρόγραμμα τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ με κ.α.ε. 0845.00

ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Αναθέτουσα Αρχή
Ο διαγωνισμός, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η ανάθεση του έργου και η σύναψη σύμβασης με τον
ανάδοχο του έργου θα διενεργηθούν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), Διεύθυνση Διοικητικού,
Αν. Tσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, ΤΚ 11521.
2.2. Τρόπος λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού
Από τον ΕΟΤ, Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφεία 5.16-19, 5ος όροφος) και σε ηλεκτρονική μορφή από τον
διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr/MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / Διακηρύξεις
διαγωνισμών).
Οι παραλήπτες της διακήρυξης, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της, υποχρεούνται να την ελέγξουν
από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τα Παραρτήματα, το συνολικό αριθμό σελίδων, τη σειρά των άρθρων
κλπ. και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην
αναθέτουσα αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση και έχει αποδειχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη.
Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και
προδιαγραφών της διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του
από την εν λόγω παροχή υπηρεσίας σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν
για την προετοιμασία ή/και υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος
τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και ο ΕΟΤ δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
2.3. Γλώσσα της διαδικασίας
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Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική.
Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς που θα υποβάλουν οι
προσφέροντες, θα είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στα ελληνικά, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον
δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν στα ελληνικά.
Οι έγγραφες και ηλεκτρονικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των υποψηφίων, των
διαγωνιζομένων, των προσφερόντων και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.4. Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας των Συνοπτικών Διαγωνισμών του ΕΟΤ, για
την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών, κλπ.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, για την
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο σχετικό
θέμα.
2.5. Πληροφορίες – αρμόδιοι υπάλληλοι
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό, από τους αρμόδιους προς
αυτό υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΟΤ, Δημήτρη Βούρτση, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου bourtsis_d@gnto.gr, τηλέφωνο: 210 8707744 και Ιωάννα Παναγάκη,
διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου panagaki_i@gnto.gr, τηλέφωνο: 210 8707481.
Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΚΑ ΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ – Λ ΟΓΟΙ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΜΟΥ –
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ ΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσης. Ειδικότερα :
(α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
(γ) συνεταιρισμοί,
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός, εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι ενώσεις-προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων οφείλουν να υποβάλουν κοινή προσφορά επί
ποινή αποκλεισμού. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε
μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο
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ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και
τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει
σε περισσότερες της μιας προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες
συμμετέχει.
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ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι εξής:
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες) :
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
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 εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής
ασφάλισης), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.B του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις, όπως αυτές
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) :
1. Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου
2. 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,
προκειμένου για αλλοδαπούς, εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη στις διατάξεις του νόμου τις χώρας εγκατάστασής
τους.
3. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
4. Έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
5. Γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης.
6. 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.
7. Έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
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αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
8. 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 από την αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει επιχειρήσει να
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
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Δ) Του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις η οποία εξακολουθεί να ισχύει.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω
περιπτώσεων.
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα
ΣΤ). Το ΤΕΥΔ αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο
οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ
4 εδ. α και θ του Ν.4412/2016.
Το ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε
σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς, μέσω
της ιστοσελίδας του ΕΟΤ σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της διακήρυξης &
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της
διακήρυξης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το
υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI)
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν
επιλεγεί, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος ΣΤ της παρούσας
- Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς
- Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης
- Το μέρος IV συμπληρώνεται ως προς το α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής/Α: Καταλληλότητα
- Το μέρος V συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά
νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι :
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα
ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί
για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V.
 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ
του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλ.
άρθρο 8 της παρούσας).
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 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016), απαντούν θετικά στο
σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α (Τρόπος συμμετοχής) και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που
ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για
κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τα μέρη II έως V.
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ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά :
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει στην
οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν :
1.
Ότι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αριθ. πρωτ. διακήρυξης 4945/21-04-2017 και ότι ο χρόνος
ισχύος της προσφοράς τους είναι 120 ημέρες από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των
προσφορών.
2.
Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση,
και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3.
Ότι γνωρίζουν τους χώρους των κτιρίων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη του ΕΟΤ.
4.
Ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5.
6.

Δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις η οποία εξακολουθεί να
ισχύει.
Ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος τους πράξη επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής
νομοθεσίας "υψηλής" ή "πολύ υψηλής" σοβαρότητας που να καλύπτει τα αναγραφόμενα της
παραγράφου 2γ του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013(ΦΕΚ 88/τ.Α/2013) και ειδικότερα ότι δεν έχει
επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Σ.Ε.Π.Ε. και του
ασφαλιστικού φορέα λόγω παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη
απασχόληση αλλοδαπών ή λόγω παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ΄ και τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης).
Το ανωτέρω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης αφορά και υπογράφεται αντιστοίχως :
1. Στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,
2. Στις περιπτώσεις Α.Ε. και συνεταιρισμούς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της εταιρείας η οποία να ευρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον τρία (3) έτη.
4. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και
τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και να ασχολούνται και δραστηριοποιούνται
συστηματικά και αποδεδειγμένα σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα ή/και του ιδιωτικού τομέα, τούτου
αποδεικνυομένου με την προσκόμιση της / των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.
Διευκρινίσεις :
Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος από τη δημοσίευση
της παρούσας διακήρυξης έως και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (N.4250/2014 ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014,
άρθρο 3).
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής (εκτός των
Υπεύθυνων Δηλώσεων) γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των
ακριβών αντιγράφων τους (N.4250/2014 -ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014, άρθρο 1).
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Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις επί
των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα
στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι:
α) Έλλειψη έστω και ενός εκ των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
συμμετέχοντος και την μη αξιολόγηση της προσφοράς.
β) Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΤ ΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟ ΛΗ Π ΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το
αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αν.
Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στο ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στις οποίες πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 6.4 του παρόντος
άρθρου.
Οι προσφορές κατατίθενται με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας.
6.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέσα στην
προθεσμία κατάθεσης προσφορών (ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
6.3. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται ως έχουν στον αποστολέα.
6.4. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα παρακάτω :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Καθαρισμός των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ, ήτοι στα κτίρια επί των οδών:
α) Α. Τσόχα 7 (Κεντρική Υπηρεσία), β) Αγ. ΄Αννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ)
και γ) Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας), για χρονικό διάστημα ενός έτους»
Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό : Δ/νση Διοικητικού, ΕΟΤ
Αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης : 4945/21-04-2017
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00.
Στοιχεία του προσφέροντος : (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η
πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των
μελών του.

6.5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις το
αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, οι οποίες
παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ
(www.gnto.gov.gr/MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / Διακηρύξεις διαγωνισμών). Οι
ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οφείλουν να επισκέπτονται τον ανωτέρω
ιστότοπο για την ενημέρωσή τους.
Από την παραλαβή της διακήρυξης του διαγωνισμού και από την παροχή τυχόν συμπληρωματικών
πληροφοριών/διευκρινίσεων συνάγεται κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει
γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.
Διευκρίνιση:
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O EOT αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, θα υποβάλλει 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 Υπηρεσία
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης
της προθεσμίας, η Υπηρεσία δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1. Περιεχόμενο προσφορών
7.1.1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλονται
μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της
παραγράφου 6.4 του άρθρου 6 της παρούσας.
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία,
ως εξής:
(1) Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (βλ. άρθρα 4 & 5 της παρούσας διακήρυξης)
(2) Η Τεχνική Προσφορά (βλ. άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης)
(3) Η Οικονομική Προσφορά (βλ. άρθρα 10 & 11 της παρούσας διακήρυξης) σε χωριστό σφραγισμένο
υποφάκελο, επί ποινή απορρίψεως, που φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
7.1.2. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου της διακήρυξης, όπως αυτό ορίζεται στην
παρούσα. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος του πιο πάνω έργου.
7.2. Έξοδα προσφοράς
Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για την ετοιμασία και
υποβολή της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο. Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του
διαγωνισμού της παρούσας, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο ΕΟΤ για έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε
μορφής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για οποιαδήποτε
αιτία.
7.3. Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για χρονικό διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΟΤ, πριν από τη λήξη της,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
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1. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης
που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
2. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει
υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να
επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,
τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχονται εκτός των
δικαιολογητικών συμμετοχής και τα εξής δικαιολογητικά που αφορούν στη τεχνική προσφορά :
9.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα αναφέρεται ότι συμφωνεί να υλοποιήσει επακριβώς το έργο που θα του ανατεθεί, όπως
αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ και τους λοιπούς όρους της υπ’ αριθ. 4945/21-04-2017
παρούσας διακήρυξης.
9.2. Αναλυτικό πρόγραμμα απασχόλησης εργαζομένων ανά κτίριο.
9.3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας θα πρέπει να υποβάλει πίνακα υπεργολάβων, αναφέροντας το ποσοστό της
σύμβασης που θα αναλάβουν.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπεργολαβίας, οι υπεργολάβοι καταθέτουν και αυτοί
συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών τα ανωτέρω πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του μεγάλου όγκου vα
τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται χωριστά και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο
με τις ίδιες ενδείξεις.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ .
ΑΡΘΡΟ 1 0 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα κάτωθι :
1. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Αποκλείονται οι
προσφορές όταν η συνολική ετήσια προσφερόμενη τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ,
υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες και
αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού.
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6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από
τον ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.
8. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Οι οικονομικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες αν συντρέχει κάποιος από τους πιο κάτω
λόγους:
 Αν κατατεθεί προσφορά για μέρος του έργου
 Εναλλακτικές προσφορές.
 Αντιπροσφορές.
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Διευκρινίσεις:
Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανωτέρω υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Η οικονομική προσφορά κάθε συμμετέχοντος υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
παρούσας σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, επί ποινή απορρίψεως, που φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
ΑΡΘΡΟ 1 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 10 της
παρούσας διακήρυξης.
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται η ενιαία ετήσια τιμή για την προσφερόμενη υπηρεσία χωρίς
και με ΦΠΑ, καθώς και τιμή ανά μήνα και ανά κτίριο χωρίς και με ΦΠΑ. Στην προσφερόμενη τιμή οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των
υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ κρατήσεων.
Στο κόστος θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι εργοδοτικές εισφορές των ανάλογων φορέων (ΙΚΑΤΕΑΜ), πάσης φύσεως δώρα, άδειες, ασθένειες, αποζημιώσεις, φόροι.
2. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης
εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
3. Επιπλέον οι προσφέροντες, μέσα στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 68
παρ. 1 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» ( ΦΕΚ 115/15-07-2010) :
i. τον αριθμό των εργαζομένων
ii. τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
iii. την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι αντίγραφο της οποίας
πρέπει να επισυνάπτεται.
iv. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων.
v. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
vi. τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο,
συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ημέρες εργασίας και ώρες εργασίας
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Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων
Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
Κόστος απασχολούμενου προσωπικού
Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης
φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων για την
υλοποίηση του έργου του παρόντος διαγωνισμού
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΔΙ ΕΝ ΕΡΓ ΕΙΑ ΔΙΑΓ ΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π ΡΟΣΦΟΡΩ Ν

ΑΡΘΡΟ 1 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓ ΧΟΥ Τ ΩΝ ΠΡΟΣΦΟ ΡΩΝ – Μ ΕΘΟΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
1. Η αποσφράγιση των φακέλων (με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά) και των
φακέλων των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της Επιτροπής διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει. Για την ημέρα και ώρα της αποσφράγισης οι
συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά.
3. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους. Στην διαγωνιστική διαδικασία, οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών
φορέων επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και
παραστατικό εκπροσώπησης.
4. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων των προσφορών που
κατατέθηκαν.
5. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία :
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, που περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, την
Τεχνική Προσφορά και τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς.
Μονογράφονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, η Τεχνική Προσφορά και ο υποφάκελος "Οικονομική
Προσφορά".
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά,
δεν ελέγχεται η ορθότητα της τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, ελέγχονται οι τεχνικές
προσφορές ως προς την πληρότητα και την ορθότητα τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη
διακήρυξη.
Οι υποφάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι οικονομικές
προσφορές μόνο των συμμετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές
προσφορές ήταν πλήρη. Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί τις οικονομικές
προσφορές, προβαίνει σε κατάταξη των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο.
Ενδέχεται οι προσφέροντες να κληθούν για διευκρινίσεις ή για συμπλήρωση εγγράφων ή
δικαιολογητικών κατά την ως άνω αξιολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ 102,
Ν.4412/2016.
Ο Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκ των έγκυρων συμμετεχόντων βάσει της πλέον συμφέρουσας
προσφοράς βάσει τιμής.
Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη σχετικού
πρακτικού το οποίο υποβάλει στην αρμόδια Δ/νση του ΕΟΤ.
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
αποστέλλεται, με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
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Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 1 3 : Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙ ΚΑΙΟ ΛΟΓΗΤΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΚΥ ΡΩΣΗΣ
13. 1 Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να υποβάλει εντός δώδεκα (12) ημερών από την αποστολή της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ
του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο στην
αναθέτουσα αρχή.
13.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Ο
ΕΟΤ μπορεί αιτιολογημένα επαρκώς να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
13.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν από τα παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται ή μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση,
οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
13.4 Μετά τον έλεγχο πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην
έκδοση απόφασης, είτε για την κατακύρωση της αποτελέσματος και ανάθεσης του έργου, είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 1 4 : ΔΙΚΑ ΙΟΛΟΓΗΤ ΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥ ΡΩΣΗΣ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
είναι τα εξής:
Α. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες) απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την σχετική
ειδοποίηση (βλ. Άρθρο 12) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης.
Β. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης):
 για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
 για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις
του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας υποβάλλονται και για
τον υπεργολάβο.
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Γ. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό
παράπτωμα):
1. Πιστοποιητικό/α έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την σχετική ειδοποίηση, που εκδίδεται από
την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή, ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις :
 Πτώχευση ή
 Διαδικασία εξυγίανσης ή
 Ειδική εκκαθάριση ή
 Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
 Υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
 Αναστολή επιχειρηματικών του δραστηριότητων ή
 Εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
2. Για τις λοιπές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το/ τα ανωτέρω πιστοποιητικά/α:
Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού (δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
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Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους.
Ε. Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους
του οικονομικού φορέα):
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού
του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), ήτοι στοιχεία και έγγραφα
από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο ορισμός του νομίμου εκπροσώπου που αναγράφεται στο ΤΕΥΔ.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές του.
ΣΤ.

Ένορκη βεβαίωση: 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 νόμιμου εκπροσώπου
της εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου
για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας "υψηλής" ή "πολύ υψηλής" σοβαρότητας που να καλύπτει
τα αναγραφόμενα της παραγράφου 2γ του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013(ΦΕΚ 88/τ.Α/2013) και
ειδικότερα ότι δεν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Σ.Ε.Π.Ε.
και του ασφαλιστικού φορέα λόγω παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη
απασχόληση αλλοδαπών ή λόγω παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 1 5: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο ΕΟΤ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. Κατά της
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Στη συνέχεια ο ΕΟΤ αποστέλλει την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και με σχετική έγγραφη ή
ηλεκτρονική πρόσκληση, τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει
εντός είκοσι (20) ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,
προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 1 6 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της
νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αναθέτουσα αρχή, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον/στους ενδιαφερόμενο/ους οικονομικό/ούς φορέα/εις.
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, και εξετάζεται αρμοδίως από την Επιτροπή
Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της ένστασης.
Μετά την πάροδο της άπρακτης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής,
αν η ένσταση γίνει δεκτή.
ΑΡΘΡΟ 1 7 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
17.1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
17.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς τον
ΕΟΤ.
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ειδικά το Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (ΕΟΤ) προς την οποία απευθύνεται, δ)
τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ζ) τον τίτλο της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΕΟΤ έναντι του αναδόχου.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα ισχύει τουλάχιστον 2 μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του ΕΟΤ
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων
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Συμβάσεων (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.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 18 : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ ΑΔΟΧΟ
Ο ΕΟΤ θα συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ανάδοχο, που θα διέπεται από τους όρους που
περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο κατά σειρά κατάταξης.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
Πλέον των ως άνω όρων της παρούσης, καθώς και των όρων των επόμενων άρθρων, ο ΕΟΤ επιφυλάσσεται
να περιλάβει στη σύμβαση που θα υπογραφεί και άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών
δικαιωμάτων του έναντι του αναδόχου του έργου της παρούσας.
Υπόδειγμα της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.
ΑΡΘΡΟ 1 9 : ΔΙΑ ΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ
Ως διάρκεια του έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός έτους.
ΑΡΘΡΟ 20 : ΤΡΟΠΟΣ Π ΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧ Ο Υ
Η αμοιβή του αναδόχου, θα γίνεται σε μηνιαία βάση και θα καταβάλλεται τμηματικά μετά το πέρας
εκάστοτε μήνα της παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών, της έκδοσης των σχετικών τιμολογίων ανά
κτίριο, του πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή
του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου, ως και γενικά κάθε νόμιμου δικαιολογητικού (όπως φορολογική
και ασφαλιστική ενημερότητα), καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, και ζητηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου και του ταμείου του ΕΟΤ, η δε πληρωμή θα
γίνεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους.
Το τίμημα θα καταβάλλεται στην ανάδοχο μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την υποβολή στον ΕΟΤ όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για την
εκκαθάριση και πληρωμή.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Η παρακράτηση όλου του ποσού των κρατήσεων υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη
πληρωμή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 21 : ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
21.1 Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαίτιας
υπαναχώρησής του για οποιοδήποτε λόγω και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και ορίζεται ποινική ρήτρα υπέρ του ΕΟΤ σε βάρος του, ποσού
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς να αποκλείεται στον ΕΟΤ να αξιώσει επιπλέον θετική η
αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί από αυτή την αθέτηση.
Στην περίπτωση αυτή ο ΕΟΤ έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
στον αμέσως επόμενο κατά σειρά κατάταξης συμμετέχοντα.
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21.2 Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση
πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να :
 επιβάλει ποινικές ρήτρες όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 προβεί σε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου,
λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του αναδόχου για
την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΕΟΤ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
21.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση
του έργου. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε
περίπτωση πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της
αζημίως γι’ αυτόν καταγγελίας της σύμβασης και αντικατάστασης του αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα
δικαιούται να απαιτήσει κάθε άλλη θετική και αποθετική ζημία από τον ανάδοχο.
Στην πιο πάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΕΟΤ, και σε βάρος του
αναδόχου, λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του
αναδόχου για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.
21.4. Σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής κρίνει ότι υπάρχουν σπουδαίες
ποιοτικές και ουσιαστικές παρεκκλίσεις κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων εργασιών από τον
ανάδοχο, θα πρέπει να προβεί σε έγγραφη καταγραφή αυτών και κοινοποίησή τους στον ανάδοχο.
Εάν μετά την κοινοποίηση αυτή και το πέρας εύλογου χρόνου (ήτοι το ανωτέρω ένας μήνας) εντός
του οποίου η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει νέο πρακτικό παραλαβής, ο ανάδοχος δεν έχει
συμμορφωθεί, τότε ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα επιβολής προστίμου που δεν μπορεί να ξεπερνά το
10% του μηνιαίου τιμήματος.
21.5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διακόψει μονομερώς τη σύμβαση, υποχρεούται στην καταβολή
ποινικής ρήτρας (προς τον ΕΟΤ) ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία
λήξεως της σύμβασης ή της τυχόν συνέχισης του έργου, ίσης με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του.
21.6. Σε περίπτωση που ο ΕΟΤ μεταστεγάσει κάποια ή κάποιες υπηρεσίες του, έχει το δικαίωμα να
περιορίσει το αντικείμενο της σύμβασης στα εναπομείναντα κτίρια βάσει των τιμών ανά κτίριο που
φαίνονται στη προσφορά της αναδόχου ή να μεταφέρει τις υπηρεσίες στα νέα κτίρια έπειτα από
γραπτή συμφωνία και των δύο μερών.
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ΑΡΘΡΟ 22 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και σε
περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε με τις γραπτές
εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, ο ανάδοχος
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ΕΟΤ.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του Αναθέτουσας Αρχής, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινικές
ρήτρες βάσει του άρθρου 218 του Ν.4412/2016 και ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα
προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΧ ΕΜΥΘΕΙΑ
Ο ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται έναντι του ΕΟΤ, ότι θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια για τα στοιχεία τα οποία
θα επεξεργάζεται, θα κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή της και δεν θα
αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ΕΟΤ, ενώ ο ανάδοχος
επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτής συνδεδεμένους για την εκτέλεση
του παρόντος έργου.
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Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, ο ΕΟΤ
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
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ΑΡΘΡΟ 24 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑ ΙΟ - ΕΠΙΛΥΣ Η ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την
ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των
συμβαλλομένων διαφορά, αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της
Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και
αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή θα
ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού
Δικαίου.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται
μεταξύ τους.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν
προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
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Υπόδειγμα
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (απλή)

Αθήνα, ...........…………

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Aξιότιμοι…

Σύμφωνα με τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «..…………………….......», σας
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας :...............................................................
Ονοματεπώνυμο :..............................................................................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας : .................................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax ) : .....................................................................................................
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): ...................................................................................
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Υπόδειγμα
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Συνοδευτική επιστολής2017-04-21
προσφορά (Kοινοπραξίες/Συμπράξεις Εταιρειών)
Αθήνα,……………………….

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Aξιότιμοι……

Σύμφωνα με τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «...……………….......», σας
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.
Η Κοινοπραξία/Σύμπραξη μας έχει ως συντονιστή το …………………………… (πλήρη στοιχεία του φορέα) και
αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία)
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας :...............................................................
Ονοματεπώνυμο :..............................................................................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας : .................................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax ) : .....................................................................................................
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): ...................................................................................
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Ενδεικτικό Υπόδειγμα
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: ...............................................................................................
Αριθμός εγγυητικής και ποσό (ΣΕ ΕΥΡΩ)………………………………………………………………….
Αριθμός διακήρυξης :
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΤ και της
εταιρείας…….………………, με ΑΦΜ ………………………. και με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., ΤΚ. …………
(αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας, του ΑΦΜ και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του ΕΟΤ και της
κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..….………., με ΑΦΜ…………………. με έδρα……………..…, οδός………………, αρ….,
Τ.Κ. ……., και β) ……..………., με ΑΦΜ …………………………με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………},
η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου «……………………………………………
……………………………………………………………», συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό
όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον Οργανισμό σας (ΕΟΤ) και υπέρ της
εταιρείας …………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της
εταιρείας α) ……………. και υπέρ της εταιρείας β) ……………. ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α)
…………………… ΑΦΜ……………(διεύθυνση)
και β) ………………….}, μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρείας (ή
ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στη σχετική σύμβαση,
καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας,
εντός πέντε (5) ημερών μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………….
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.
(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας)
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε ή θα προβούμε στην εξέταση αιτήματος
παράτασης της ισχύος της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ)
με έγγραφο που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της
σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξη

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Α. ΤΣΟΧΑ 7 (5.232,50 τ.μ.)
Ημέρες εργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή
Ώρες εργασίας: Πρωινή απασχόληση, από 07:00 έως 15:00 - 8 ώρες εργασίας/ημερησίως και
Απογευματινή απασχόληση, από 17:00 έως 21:00 - 20 ώρες εργασίας/ημερησίως
Εξαιρούνται οι επίσημες αργίες
Α. Καθημερινή καθαριότητα
 Ξεσκόνισμα επίπλων σε όλους τους χώρους, καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών, βιβλιοθηκών,
ηλεκτρονικών υπολογιστών (πλαστικά μέρη, όχι οθόνες), φωτοτυπικών, σκούπισμα και
σφουγγάρισμα δαπέδων.
 Εξάλειψη των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τους διακόπτες, τις πρίζες κ.α.
 Καθαρισμός πάγκων και χώρων ανάμεσα στα μηχανήματα.
 Άδειασμα και αλλαγή πλαστικής σακούλας σε κάθε καλάθι άχρηστων.
 Τοποθέτηση σάκων απορριμμάτων στα καλάθια (γραφεία, τουαλέτες , διάδρομοι).
 Σκούπισμα με απορροφητικές μηχανές των δαπέδων με μοκέτα που βρίσκονται στην αίθουσα
συνεδριάσεων στο Ισόγειο Κατάστημα και στον 7ο όροφο και σφουγγάρισμα των πλαστικών με
απορρυπαντικό.
 Επιμελημένη καθαριότητα των W.C. - τουαλετών (πλύσιμο ειδών υγιεινής, σφουγγάρισμα,
καθάρισμα βρυσών και όλων των μεταλλικών αντικειμένων των W.C. με τα απαραίτητα καθαριστικά
και πλύσιμο των τοιχωμάτων αυτών και καθάρισμα των καθρεπτών).
 Τοποθέτηση των απαραιτήτων αναλωσίμων ειδών καθαριότητας στις ειδικές υποδοχές αυτών
(χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι).
 Καθαρισμός και σφουγγάρισμα του κεντρικού κλιμακοστασίου και των χειρολαβών καθώς και του
κλιμακοστασίου από τις εξόδους κινδύνου.
 Καθαρισμός και σφουγγάρισμα των θαλάμων των ανελκυστήρων και καθάρισμα των καθρεπτών.
 Αποκομιδή απορριμμάτων και ειδών ανακύκλωσης από τα γραφεία, διαδρόμους και όλων των
άλλων χώρων και συσκευασία αυτών (να δένονται οι σακούλες) και η τοποθέτηση τους στους
καθορισμένους χώρους αποκομιδής του Δήμου.
 Καθαρισμός των ψυκτών και άδειασμα συρταριού νερού.
 Καθημερινός καθαρισμός των υαλοπινάκων της Κεντρικής Εισόδου, του Ισογείου Καταστήματος,
των γυάλινων πορτών εισόδου κάθε ορόφου καθώς και των γύρω χώρων (μαρμάρινο διάδρομο,
είσοδο υπόγειου χώρου στάθμευσης, παρτέρια κλπ).
 Συλλογή και αποκομιδή σκουπιδιών από τους υπόγειους χώρους στάθμευσης (-1 και -2 ορόφους).
 Πλύσιμο σκευών και τοποθέτηση στα ντουλάπια των κουζινών 6ου και 7ου ορόφου του κτιρίου.
 Πρωινός έλεγχος και καθαρισμός των γραφείων του Γενικού Γραμματέα και Προέδρου ΕΟΤ.
.
Β. Δεκαπενθήμερη καθαριότητα
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα βεραντών 4ου, 5ου και 6ου ορόφου.
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα μπαλκονιών ημιώροφου και 7ου ορόφου.
 Καθαρισμός εξαρτημάτων καθαρισμού λεκανών w.c. (πιγκάλ).
Γ. Διμηνιαίος καθαρισμός
 Γενικός καθαρισμός των υπόγειων χώρων στάθμευσης.
Δ. Εξάμηνη καθαριότητα
 Πλύσιμο όλων των υαλοπινάκων του κτιρίου εσωτερικά.
 Πλύσιμο των δοχείων απορριμμάτων που βρίσκονται στις τουαλέτες και τους κοινόχρηστους
χώρους.
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2 . ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΟΤ Δ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 18-20 (284,26 τ.μ. )

17PROC006087551
2017-04-21
Α) Ημέρες εργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή
Ώρες εργασίας: από 09:00 έως 17:00 - 8 ώρες εργασίας/ημερησίως, απασχολούμενα άτομα : ένα (1)
Β) Ημέρες εργασίας: Σάββατο - Κυριακή
Ώρες εργασίας: από 10:00 έως 16:00 - 6 ώρες εργασίας/ημερησίως, απασχολούμενα άτομα : ένα (1)
Εξαιρούνται οι εξής ημέρες : 1η Ιανουαρίου, Κυριακή του Πάσχα και 25η Δεκεμβρίου.
Α. Καθημερινή καθαριότητα
Γραφεία
 Άδειασμα και αλλαγή πλαστικής σακούλας σε κάθε καλάθι άχρηστων.
 Καθαρισμός των οριζοντίων επιφανειών των γραφείων με απορροφητικό πανί εμποτισμένο σε
διάλυμα ουδέτερου καθαριστικού υγρού.
 Καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών (πλαστικά μέρη, όχι οθόνες ).
 Καθαρισμός στις ελεύθερες επιφάνειες των ραφιών, βιβλιοθηκών και ντουλαπιών.
 Τοπική αφαίρεση αποτυπωμάτων και λεκέδων από τις κάθετες επιφάνειες (πόρτες, τζάμια, έπιπλα,
τοίχους κ.λπ.).
 Ξεσκόνισμα και σκούπισμα σε όλα τα εσωτερικά περβάζια των παραθύρων.
 Εξάλειψη σημαδιών και βρωμιών, όπου αυτό είναι εφικτό.
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων.
 Καθημερινός καθαρισμός των υαλοπινάκων των δύο κύριων εισόδων του χώρου.
 Αποκομιδή απορριμμάτων και ειδών ανακύκλωσης από τους χώρους και τοποθέτησή τους στους
καθορισμένους χώρους αποκομιδής του Δήμου.
W.C. – Τουαλέτα (κατά τακτά χρονικά διαστήματα)
 Πλύσιμο ειδών υγιεινής με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά .
 Πλύσιμο πλακιδίων, γύρω από τα είδη υγιεινής και τοπικά όπου κρίνεται απαραίτητο.
 Καθαρισμός καθρεπτών και γυάλισμα με στεγνό πανί .
 Αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια των αχρήστων- αποκομιδή σκουπιδιών.
 Τοποθέτηση των απαραιτήτων αναλωσίμων ειδών καθαριότητας (χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι κα)
 Καθαρισμός στις όποιες άλλες σχετικές μηχανές υπάρχουν στον χώρο ή τοποθετηθούν.
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων.
 Καθαρισμός εξαρτημάτων καθαρισμού λεκανών w.c. (πιγκάλ)
Χώρος Κουζίνας
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα του δαπέδου.
 Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά νεροχύτη και πάγκου.
 Μάζεμα και πλύσιμο ποτηριών και λοιπών σκευών.
 Αλλαγή πλαστικής σακούλας στο καλάθι των αχρήστων- αποκομιδή σκουπιδιών.
Β. Μηνιαία καθαριότητα
 Όλα τα τζάμια του κτιρίου
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3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΟΤ, ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 64 (2.000,00 τ.μ.)
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2017-04-21
Ημέρες εργασίας: Δευτέρα και Πέμπτη (δύο φορές την εβδομάδα)
Ώρες εργασίας: Πρωινή απασχόληση, 4 ώρες /ημερησίως, απασχολούμενα άτομα : ένα (1)
Εξαιρούνται οι επίσημες αργίες
Καθαριότητα χώρων
Γραφεία
 Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και αντικατάσταση με νέες σακούλες.
 Καθαρισμός των γραφείων, τηλεφωνικών συσκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών (πλαστικά
μέρη, όχι οθόνες ).
 Καθαρισμός στις ελεύθερες επιφάνειες των ραφιών, βιβλιοθηκών και ντουλαπιών.
 Τοπική αφαίρεση αποτυπωμάτων και λεκέδων από κάθετες επιφάνειες (πόρτες, τζάμια, έπιπλα,
τοίχους κλπ).
 Ξεσκόνισμα και σκούπισμα σε όλα τα εσωτερικά περβάζια των παραθύρων.
 Εξάλειψη σημαδιών και βρωμιών, όπου αυτό είναι εφικτό.
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων.
Χώροι υγιεινής – Κουζίνα
 Καθαρισμός και απολύμανση σε λεκάνες, νιπτήρες εσωτερικά και εξωτερικά.
 Καθαρισμός και απολύμανση λοιπών αντικειμένων και μηχανών καθώς επίσης και των πλακιδίων.
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με απολυμαντικό υγρό, μάζεμα σκουπιδιών και μεταφορά
σε χώρους που θα υποδειχθούν.
 Καθαρισμός των καθρεπτών.
 Καθαρισμός θυρών.
 Τοποθέτηση των απαραιτήτων αναλωσίμων ειδών καθαριότητας (χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι κ.α.).
 Καθαρισμός και απολύμανση νιπτήρων.
 Καθαρισμός και απολύμανση συσκευών, πάγκων και εξωτερικά του ψυγείου και των ντουλαπιών.
 Πλύσιμο ποτηριών και τοποθέτηση στα ντουλάπια κουζίνας.
 Καθαρισμός εξαρτημάτων καθαρισμού λεκανών w.c. (πιγκάλ).
Αποθήκη
 Γενικός καθαρισμός
 Συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων και ειδών ανακύκλωσης από τους χώρους και τοποθέτησή
τους στους καθορισμένους χώρους αποκομιδής του Δήμου.
Υποχρεώσεις αναδόχου
1. Ο ανάδοχος θα ξεκινήσει την καθαριότητα των χώρων των Υπηρεσιών του ΕΟΤ, σύμφωνα με τους
όρους της προσφοράς του και της διακήρυξης.
2. Η οριστικοποίηση του ωραρίου και λοιπές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
3. Η εργασία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελημένη και θα ελέγχεται καθημερινά από την αρμόδια
Διεύθυνση του ΕΟΤ.
4. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η καθαριότητα, θα πρέπει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, να
προσκομίσει κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί στους χώρους του ΕΟΤ, επικυρωμένες
φωτοτυπίες των ασφαλιστικών βιβλιαρίων αυτών και τις κάρτες εργασίας (προκειμένου περί
αλλοδαπού προσωπικού). Το προσωπικό του αναδόχου θα φοράει ειδική φόρμα με τα διακριτικά της
εταιρείας. Επίσης θα πρέπει να είναι υγιές και άψογο από πλευράς συμπεριφοράς και όχι ευκαιριακό.
Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων καθώς και προσώπων που δεν έχουν συνείδηση των πράξεων
τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της
κρίσης και της βούλησης τους.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ για την αντικατάσταση
οποιοδήποτε εργαζομένου προσκομίζοντας παράλληλα επικαιροποιημένη κατάσταση του προσωπικού
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που θα απασχολεί στους χώρους του ΕΟΤ, επικυρωμένες φωτοτυπίες των ασφαλιστικών βιβλιαρίων και
τις κάρτες εργασίας (προκειμένου περί αλλοδαπού προσωπικού) του νέου προσωπικού.
Τα προϊόντα καθαρισμού και καθαρισμού απολύμανσης, τα εργαλεία – μέσα καθαρισμού, τα
μηχανήματα που απαιτούνται καθώς και οι σάκοι απορριμμάτων βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Επισημαίνεται ότι ο EOT διατηρεί το δικαίωμα να στείλει δείγμα οποιουδήποτε προϊόντος για τη σχετική
ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές κρίνει αυτό
απαραίτητο.
Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή και σε
λοιπές μηχανές γραφείου βαρύνουν την ανάδοχο.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκχωρήσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβασή του.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί από
υπαιτιότητα ή παράβαση των κειμένων διατάξεων, του ίδιου ή των υπαλλήλων του. Για το λόγο αυτό ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί σε ισχύ σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.
Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου και ανανεώσεις αυτού θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ανάδοχο
στη Δ/νση Διοικητικού του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τυχόν αμέλειες, παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των
καθηκόντων του προσωπικού του και οφείλει να αποζημιώσει τον ΕΟΤ για τυχόν βλάβες, ζημίες ή
ατυχήματα που θα προκύψουν εξ αιτίας τούτων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως κάθε «έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή» εργασία
που θα του γνωστοποιείται από τους αρμόδιους του ΕΟΤ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
Α) Να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή
σχέση έχει το προσωπικό του με τον ΕΟΤ και επίσης ότι είναι υποχρεωμένο να δέχεται τον τυχόν
έλεγχο των αποσκευών του κατά την αποχώρηση από τον ΕΟΤ.
Β) Να έχει ασφαλίσει το προσωπικό του στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς και να εφοδιάζει τον
ΕΟΤ με τα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα ασφάλισης του όταν του ζητηθούν.
Γ) Να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας στο χώρο που θα του δοθεί για φύλαξη
των πραγμάτων του .
Δ) Να ορίσει επόπτη υπάλληλο για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία με τους αρμόδιους του ΕΟΤ.
Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν
συμβεί στο προσωπικό του.
Ο ανάδοχος εγγυάται για το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης.
Ο ανάδοχος μονομερώς (και χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη του ΕΟΤ) θα έχει την ευθύνη έναντι
του νόμου, να τηρήσει όλους τους νόμους που έχουν σχέση με την εργατική νομοθεσία και τις επί
μέρους διατάξεις για αμοιβές - ωράριο -φορολογία- ατυχήματα - αποζημιώσεις -κλπ. , για το προσωπικό
που θα χρησιμοποιήσει.
Ο ΕΟΤ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη
αιτία, τόσο κατά την μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων από αυτό.
Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των χώρων που θα
καθαρίζονται με άλλους αντίστοιχους χώρους από άποψη εμβαδού και κατηγορίας καθαρισμού μετά
από εντολή της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του EOT, όπως, εφόσον ο EOT μισθώσει και άλλους
χώρους, να αναλάβει τον καθαρισμό και των χώρων αυτών, σύμφωνα με τους ίδιους όρους της
σύμβασης, μέχρι τη λήξη της διάρκειας αυτής, με εξαίρεση τη συμφωνηθείσα συνολική μηνιαία ενιαία
τιμή (αμοιβή) για το έργο, η οποία θα προσαυξάνεται ανάλογα ως ακολούθως. Η συνολική μηνιαία
ενιαία τιμή (αμοιβή) για το έργο θα διαιρείται με το συνολικό εμβαδόν των τετραγωνικών μέτρων των
χώρων που αναφέρονται στο παράρτημα Α' της διακήρυξης. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί τον
μέσο όρο μηνιαίας ενιαίας τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο μέσος όρος αυτός, όπως προκύπτει κατά τα
ανωτέρω, θα πολλαπλασιάζεται με το εμβαδόν των τετραγωνικών μέτρων των νέων (επί πλέον) χώρων
και το γινόμενο αυτών θα αποτελεί την μηνιαία προσαύξηση της συνολικής μηνιαίας ενιαίας τιμής
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(αμοιβής). Για την εξεύρεση της ημερήσιας προσαύξησης η παραπάνω μηνιαία προσαύξηση θα
διαιρείται με τον αριθμό είκοσι δύο (22).
Σε περίπτωση που ο ΕΟΤ ή άλλος Δημόσιος φορέας καλύψει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες
του ΕΟΤ στον καθαρισμό (προσωπικό, κλπ.) μονομερώς ο ΕΟΤ και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του
αναδόχου, μπορεί να μειώσει τους συμβατικούς χώρους μέχρι και του συνόλου αυτών μειούμενης
αναλόγως στις περιπτώσεις αυτές της αμοιβής του αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο ΕΟΤ αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις των κτιρίων: Αν. Τσόχα 7 (Κεντρική
Υπηρεσία), Αγ. ΄Αννης 62-64 (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ) και Δ. Αρεοπαγίτου 18-20 (Γραφείο Πληροφοριών
ΕΟΤ), πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, αυτό θα γίνει αζημίως για τον ΕΟΤ εφ’ όσον θα έχει
προειδοποιήσει τον ανάδοχο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την αποχώρηση.
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, ως προς τους όρους και τη διαδικασία
διεξαγωγής του διαγωνισμού ακολουθούνται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ανάθεση στον ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, του EOT
δικαιουμένου να προσθέσει σ' αυτούς και όσους άλλους όρους θα διασφαλίζουν την καλή εκτέλεση της
σύμβασης από τον ανάδοχο, ως και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, την υποβληθείσα
προσφορά και την κατακυρωτική απόφαση του EOT.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα, την ………………………….. έτους 2017, μεταξύ των συμβαλλομένων
Αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Αναστάσιου Τσόχα 7, με την
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δημήτρη
Τρυφωνόπουλο, σύμφωνα με τον Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-9-2010), την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015
απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ
793/ΥΟΔΔ/06-11-2015) και την υπ’ αριθ. 45/27-11-2015 (ΦΕΚ 2587/Β/01-12-2015) απόφαση του ΔΣ του ΕΟΤ
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, που θα αποκαλείται στο
εξής για λόγους συντομίας ΕΟΤ, και
Αφετέρου της ………………. εταιρείας με την επωνυμία …………………………………… που εδρεύει στο
……………………………………………………….. με ΑΦΜ ………………………..και εκπροσωπείται νόμιμα από
……………………………………
δυνάμει
του
υπ’
αριθμ.
……………………………………………………………………………………………………………………, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω
επ’ ονόματι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους
συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α ….….. με αρ. πρωτ. …………………. και ΑΔΑ:
………………………………., συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι :
ΠΡΟ ΟΙΜ ΙΟ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), στο πλαίσιο των σκοπών του, προέβη σε συνοπτικό διαγωνισμό
με την με αρ. πρωτ. ……………………… αναλυτική διακήρυξη, για την επιλογή αναδόχου του έργου :
«Καθαρισμός των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ, ήτοι στα κτίρια επί των οδών: α) Α. Τσόχα
7 (Κεντρική Υπηρεσία), β) Αγ. ΄Αννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ) και γ)
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας), για χρονικό διάστημα ενός έτους, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής».
Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού κατακυρώθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ. ……………………
απόφαση ΕΟΤ, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………………...…… σύμφωνα με τους
αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και με την προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.
Η εταιρεία, που στο εξής θα αποκαλείται «ανάδοχος», δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των
προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε
αυτά, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούς.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο καθαρισμού των χώρων
όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ, ήτοι στα κτίρια επί των οδών: α) Αν. Τσόχα 7 (Κεντρική Υπηρεσία),
β) Αγ. ΄Αννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ) και γ) Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20
(Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας).
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣ ΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει για χρονικό διάστημα ενός έτους, το οποίο αρχίζει από
έως την ………………………….2018.

……………………..2017

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟ ΧΡΕΩΣ ΕΙΣ ΑΝΑΔΟ ΧΟΥ
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(θα αναγραφούν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις του αναδόχου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της
διακήρυξης)
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ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛ ΗΡΩ ΜΗΣ ΚΑ Ι ΑΜΟ ΙΒΗ ΑΝΑΔΟ ΧΟ Υ
Η αμοιβή του αναδόχου, θα γίνεται σε μηνιαία βάση και θα καταβάλλεται μετά το πέρας εκάστοτε μήνα της
παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών, της έκδοσης των σχετικών τιμολογίων (ανά κτίριο), του
αντίστοιχου Πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, ως και γενικά κάθε νόμιμου
δικαιολογητικού (όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό
προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και ζητηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου και του ταμείου
του ΕΟΤ, η δε πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους
νόμους.
Το τίμημα θα καταβάλλεται στην ανάδοχο μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την υποβολή στον ΕΟΤ όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για την
εκκαθάριση και πληρωμή.
Η αμοιβή του αναδόχου για την υλοποίηση παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
……………………………… ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ……………………………….. €, συμπ/νου ΦΠΑ.
Η ανωτέρω αμοιβή σε μηνιαία βάση ανέρχεται στο ποσό των ………………………… € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι
…………………€, συμπ/νου ΦΠΑ και αναλύεται ως κάτωθι :
α) ………….. € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι …………………€, συμπ/νου ΦΠΑ για το κτίριο επί της Αν. Τσόχα 7
β) ………….. € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι …………………€, συμπ/νου ΦΠΑ για το κτίριο επί της Αγ. ΄Αννης 64-66
γ) …………..€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ………….………€, συμπ/νου ΦΠΑ για το κτίριο επί της Δ. Αρεοπαγίτου 18-20
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Η παρακράτηση όλου του ποσού των κρατήσεων υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη
πληρωμή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ ΕΛ ΕΣΗΣ
Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στον ΕΟΤ για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της υπ΄ αριθ.
σύμβασης την υπ’ αριθ. …………… εγγυητική επιστολή της …………………………… ποσού …………….. € η οποία
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης και την εκπλήρωση
όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων
ΑΡΘΡΟ 6
ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
6.1. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης
των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να :
 επιβάλει ποινικές ρήτρες όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 προβεί σε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου, λόγω
ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του αναδόχου για την
αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΕΟΤ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
6.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση
του έργου. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε
περίπτωση πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της
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αζημίως γι’ αυτόν καταγγελίας της σύμβασης και αντικατάστασης του αναδόχου, ενώ ταυτόχρονα
δικαιούται να απαιτήσει κάθε άλλη θετική και αποθετική ζημία από τον ανάδοχο.
Στην πιο πάνω περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΕΟΤ, και σε βάρος του
αναδόχου, λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω αξίωση του ΕΟΤ κατά του αναδόχου
για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.
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6.3. Σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή του ΕΟΤ κρίνει ότι υπάρχουν σπουδαίες ποιοτικές και
ουσιαστικές παρεκκλίσεις κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων εργασιών από τον ανάδοχο, θα πρέπει
να προβεί σε έγγραφη καταγραφή αυτών και κοινοποίησή τους στον ανάδοχο. Εάν μετά την
κοινοποίηση αυτή και το πέρας εύλογου χρόνου (ήτοι το ανωτέρω ένας μήνας) εντός του οποίου η
Επιτροπή οφείλει να υποβάλει νέο πρακτικό παραλαβής, ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί, τότε ο
ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα επιβολής προστίμου που δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του μηνιαίου
τιμήματος.
6.4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διακόψει μονομερώς τη σύμβαση, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής
ρήτρας (προς τον ΕΟΤ) ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της
σύμβασης ή της τυχόν συνέχισης του έργου, ίσης με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του.
6.5. Σε περίπτωση που ο ΕΟΤ μεταστεγάσει κάποια ή κάποιες υπηρεσίες του, έχει το δικαίωμα να περιορίσει
το αντικείμενο της σύμβασης στα εναπομείναντα κτίρια βάσει των τιμών ανά κτίριο που φαίνονται στη
προσφορά της αναδόχου ή να μεταφέρει τις υπηρεσίες στα νέα κτίρια έπειτα από γραπτή συμφωνία
και των δύο μερών.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ Α ΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της υπ΄ αριθ. 4945/21-04-2017
διακήρυξης και σε περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε με
τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, ο
ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ΕΟΤ. Σε αυτή την περίπτωση συνδρομής λόγου
έκπτωσης του αναδόχου ο Οργανισμός θα κοινοποιήσει ειδική όχληση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
203 του Ν. 4412/2016 και ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος εντός τριάντα (30)ημερών από την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του Αναθέτουσας Αρχής, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινικές
ρήτρες βάσει του άρθρου 218 του Ν.4412/2016 και ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα
προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΧ ΕΜΥΘ ΕΙΑ
Ο ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται έναντι του ΕΟΤ, ότι θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια για τα στοιχεία τα οποία
θα επεξεργάζεται, θα κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή της και δεν θα
αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ΕΟΤ, ενώ ο ανάδοχος
επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτής συνδεδεμένους για την εκτέλεση
του παρόντος έργου.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, ο ΕΟΤ
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
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ΑΡΘΡΟ 9
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ
ΔΙΚΑ ΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, την εφαρμογή και
εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των συμβαλλομένων διαφορά,
αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία οι
συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την
εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος,
εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται
μεταξύ τους.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν
προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση θα γίνεται στη
διεύθυνση της έδρας του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 11
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν
αναφέρονται ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης του ΕΟΤ,
στην οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης του ΕΟΤ, καθώς
και η προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή.
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3)
όμοια πρωτότυπα από τα οποία ο δεύτερος συμβαλλόμενος έλαβε ένα και τα οποία υπογράφονται όπως
ακολουθεί.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
…………………………………..

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
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Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221315
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αν. Τσόχα 7 – Αθήνα – 115 21
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ι. Παναγάκη, Δ. Βούρτης
- Τηλέφωνο: 210- 8707481, 210-8707744
- Ηλ. ταχυδρομείο: promitheieseot@gnto.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.gnto.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Ανάθεση του έργου του καθαρισμού των χώρων όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΕΟΤ εντός νομού
Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής» / 90911200-8 Υπηρεσίες Καθαρισμού.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: βλ. ΑΔΑΜ Προκήρυξης
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): Α.Π.
Διακήρυξης 4945/21-04-2017
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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Στοιχεία αναγνώρισης:
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:

Απάντηση:
[ ]

[ ]

[……]

ii

Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
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);
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

[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή 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
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ε) [] Ναι [] Όχι

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

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από [] Ναι [] Όχι
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
[ ]
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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ΑΔΑ: 6ΟΧ0469ΗΙΖ-ΙΜ1
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Στήριξη:
17PROC006087551
2017-04-21

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
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;
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 ή οι τεχνικές
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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ΑΔΑ: 6ΟΧ0469ΗΙΖ-ΙΜ1
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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ΑΔΑ: 6ΟΧ0469ΗΙΖ-ΙΜ1
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:
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Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

[……]
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ΑΔΑ: 6ΟΧ0469ΗΙΖ-ΙΜ1
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
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:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
[……]
xxiii
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
xxiv
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
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ΑΔΑ: 6ΟΧ0469ΗΙΖ-ΙΜ1
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- 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 συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
[] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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ΑΔΑ: 6ΟΧ0469ΗΙΖ-ΙΜ1
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
που
Απάντηση:
17PROC006087551
2017-04-21
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, 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
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;
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Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
[ …] [] Ναι [] Όχι
εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
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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 αναφέρονταιxxxiv, 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
δωρεάνxxxv.
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 Δήλωσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται
το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii 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.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως 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).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη
νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται 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
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
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25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi 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 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη
αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
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ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxv
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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