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ΚΑΣΑΦΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ     Ημερομηνία   08-12-2017 

         Αρ.Πρωτ. : 8633 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ 

∆ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.. ΔΕΤΑ Φαλκίδας 

 

 

 

∆ιακηρύσσει 

 

 

 

την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

µε τίτλο: 

 

«ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗ ΔΕΤΑΦ» 

 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού €  25.200,00 (χωρίς ΥΠΑ) 

CPV : 90911200-8 

 

 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε : 

 

α)   Σις   διατάξεις   του   Ν.   4412/2016   (ΥΕΚ   147/Α/8.08.2016   «∆ηµόσιες   υµβάσεις  

Έργων,Προµηθειών και Τπηρεσιών-Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να 

υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω παροχής υπηρεσιών και 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα                                                               από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής.  
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Έχοντας υπ’ όψη: 

Α) Σις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

 του ν. 1069/1980 (Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Τδρεύσεως  και 

Αποχετεύσεως), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του ν. 4483/2017 (ΥΕΚΑ’ 107/31.7.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης –

Αποχέτευσης» με τον οποίο τροποποιείται ο ν.1069/1980, 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 της με αρ. 57654/22-05-2017 (ΥΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β') Τπουργικής Απόφασης με 

την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης.  

 την Τ.Α. 3491/31-05-2017 (ΥΕΚ 1992/09-06-2017 τεύχος Β') με την οποία καθορίζεται ο 

χρόνος και ο    τρόπος υπολογισμού της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 

 την ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΥΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'), με την οποία καθορίζεται ο 

χρόνος και ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, καθώς και λοιπές 

λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 

 του άρθρου 68 του N. 3863/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 92  παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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Β) Σην Απόφαση ∆.. ΔΕΤΑ Φαλκίδας : 

 

1. Ση µε αριθ. 214/2017 (Α∆Α: Ω30ΡΟΕΚΜ-ΝΓ4) με την οποία εγκρίνονται  

-   τα τεύχη δημοπράτησης,  

-   η Διακήρυξη σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι του υνοπτικού Διαγωνισμού, 

επιλέγεται το κριτήριο ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής – άρθρο 86. Ν. 4412/2016)  

-   και η έγκριση της σχετικής δαπάνης.     

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

 

υνοπτικό  Διαγωνισµό   µε   σφραγισμένες   (κλειστές)   προσφορές   για   την   ανάθεση   

της παροχής υπηρεσιών µε   τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΕΤΑΦ», µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη  προσφορά,  µόνο  βάσει  

τιµής  και  συνολικό  ενδεικτικό προϋπολογισμό € 25.200,00          πλέον ΥΠΑ 24% ήτοι συνολικό 

ποσό ανάθεσης € 31.248,00 (με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 15% των αρχικών ποσοτήτων  και  

µεταβολή που δεν ξεπερνά το 10%  της αξίας της αρχικής σύµβασης, αιτιολογημένα,   

σύµφωνα   µε   τις   διατάξεις   του   αρ.   132   του Ν.4412/2016 και την κατευθυντήρια οδηγία 

22 της ΕΑΑΔΗΤ (ΑΔΑ:7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΖΓΖ)). 

Ο  Διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρµόδιας 

γνωμοδοτικής επιτροπής,  (Επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισµού)  η  οποία  συστήθηκε  µε  

την  µε  αριθµό 170/2016 Απόφαση Δ.. ΔΕΤΑ Φαλκίδας.  

Κάθε ενδιαφερόμενος και συμμετέχων στον διαγωνισµό οικονοµικός φορέας µπορεί 

να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης. 

 

Άρθρο 1ο : Αναθέτων Υορέας 

 

1. Αναθέτων Υορέας : ΔΕΤΑ Φαλκίδας  

 

2. Αρµόδια Τπηρεσία: Δ/νση Δ/κών & Οικ/κών Τπηρεσιών ΔΕΤΑΦ  

 

Σαχ. ∆/νση : Νεοφύτου 69, 341 32 - Φαλκίδα, Ελλάδα 

 

Σηλέφωνο: 22210 62615 

 

Fax : 22210 62617 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση :  gprom@deyax.gr 

 

∆ικτυακός Σόπος : http://www.deyax.gr 

 

Άρθρο 2ο : Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 

1. Αντικείμενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη για την ανάθεση της παροχής 

υπηρεσιών µε τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΕΤΑΦ», όπως περιγράφεται στη με αριθμό 

8/2017 µελέτη της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Τπηρεσιών της ΔΕΤΑ Φαλκίδας υπό τους όρους 

που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, ήτοι αναλυτικά: 

http://www.deyax.gr/
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Δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 15% των αρχικών ποσοτήτων  και  µεταβολή που δεν ξεπερνά 

το 10%  της αξίας της αρχικής σύµβασης, αιτιολογημένα,   σύµφωνα   µε   τις   διατάξεις   

του   αρ.   132   του Ν.4412/2016 και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΤ 

(ΑΔΑ:7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΖΓΖ). 

 

2.  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

3. Σο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 

µόνο βάσει τιµής, η οποία δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό της μελέτης. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

Σιμή 

Μονάδας 

υνολική 

Δαπάνη 

1 Σακτικός και γενικός 

καθαρισμός του κτιρίου των 

γραφείων της Δ.Ε.Τ.Α.Φ. επί της 

οδού Νεοφύτου 69, Φαλκίδα 

Κατ’ αποκοπή 

ανά μήνα 

1.000,00 € 12.000,00 € 

2 Σακτικός και γενικός  

καθαρισμός του κτιρίου στη 

Δεξαμενή της Δ.Ε.Τ.Α.Φ. επί της 

οδού Ιατρίδου, Φαλκίδα (Παλαιό 

κτίριο και κτίριο ηλεκτρονικής 

διαχείρισης) 

Κατ’ αποκοπή 

ανά μήνα 

200,00 € 2.400,00 € 

3 Σακτικός και γενικός  

καθαρισμός  των κτιρίων στο 

Κέντρο Λυμάτων Φαλκίδας 

(εντός νησίδος «Πασσά & στην 

Ακτή) 

Κατ’ αποκοπή 

ανά μήνα 

300,00 € 3.600,00 € 

4 Σακτικός και γενικός  

καθαρισμός του κτιρίου στο 

Κέντρο Λυμάτων στη Νέα 

Αρτάκη 

Κατ’ αποκοπή 

ανά μήνα 

150,00 € 1.800,00 € 

5 Σακτικός και γενικός  

καθαρισμός των κτιρίων  των 

υνεργείων της Δ.Ε.Τ.Α.Φ. 

(ισόγειο & 1ος όροφος - Φημείο) 

επί της οδού Κιμώλου, Φαλκίδα 

Κατ’ αποκοπή 

ανά μήνα 

300,00 € 3.600,00 € 

6 Σακτικός και γενικός  

καθαρισμός του ισόγειου κτιρίου 

Αντλιοστασίου Α΄ (ακαθάρτων) 

επί της οδού Ήρας στη Φαλκίδα 

Κατ’ αποκοπή 

ανά μήνα 

150,00 € 1.800,00 € 

ΤΝΟΛΟ 25.200,00 € 

Υ.Π.Α. 24% 6.048,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 31.248,00 € 
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Άρθρο 3ο :Προϋπολογισµός          Προμήθειας - Φρηματοδότηση 

 

1. Ο συνολικός Προϋπολογισµός του διαγωνισµού (χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης) 

ανέρχεται στο ποσό των € 25.200,00 πλέον ΥΠΑ 24%  ήτοι  συνολικό  ποσό  ανάθεσης  

31.248,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ.   

2.  Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν µπορούν να 

υπερβούν το ως άνω ποσό του Προϋπολογισμού της μελέτης συνολικά και ανά είδος.   

3.  Η  παροχή υπηρεσιών   µε  CPV  :  90911200-8  προϋπολογίζεται στο ποσό των 31.248,00 €   

(με Υ.Π.Α.), η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους της Επιχείρησης και θα 

βαρύνει  τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της Δ.Ε.Τ.Α.Φ.   και συγκεκριμένα τους 

Κ.Α. 620701 & 54006224. 

 

Άρθρο 4ο : Φρόνος  και       τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 

 

1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο κτίριο της ΔΕΤΑ Φαλκίδας, διεύθυνση Νεοφύτου 69, 341 

32 - Φαλκίδα, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 21/12/2017 , ηµέρα Πέμπτη και 

ώρα λήξης υποβολής προσφορών στις 10:00 π.µ. στο αρµόδιο γνωμοδοτικό όργανο, 

Επιτροπή Διαγωνισµού. 

2. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια Επιτροπή, ενώ καμία προσφορά δεν 

γίνεται δεκτή μετά την λήξη του χρόνου υποβολής, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

3. Εάν ο διαγωνισµός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, λόγω ανωτέρας 

βίας, θα επαναληφθεί την επόµενη εργάσιμη ηµέρα την ίδια ώρα. 

 

Άρθρο 5ο : Σρόπος     διάθεσης  των        εγγράφων  της    σύμβασης 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της διακήρυξης,  

προκήρυξης και  της  µελέτης από την ιστοσελίδα της ΔΕΤΑ Φαλκίδας: www.deyax.gr 

2. Η διακήρυξη είναι επίσης αναρτημένη στο ΚΗΜ∆Η (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων υµβάσεων). 

3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ιστότοπο ∆ιαύγεια και σε µία ημερήσια ή εβδομαδιαία 

εφημερίδα του νοµού. 

Σα έξοδα δημοσίευσης στην εφημερίδα του νοµού επιβαρύνουν τον μειοδότη ανάδοχο. 

 

Άρθρο  6ο: ειρά ισχύος των εγγράφων της ύμβασης 

 

Σα έγγραφα της σύµβασης µε τα οποία θα εκτελεστεί η ανάθεση αλληλοσυμπληρώνονται, 

είναι δε κατά σειρά ισχύος τους τα εξής: 

1.Σο υμφωνητικό. 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 

3. Η Προσφορά του αναδόχου, πρώτα οικονοµική και κατόπιν τεχνική εφόσον τηρεί τον 

περιορισµό της παρ. 2 του αρ. 2 και των λοιπών όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

     4. Η με αρ. 8/2017 μελέτη της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Τπηρεσιών της ΔΕΤΑ Φαλκίδας.  

 

http://www.deyax.gr/
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Άρθρο 7ο: ∆ικαιούµενοι  συµµετοχής 

 

1. το διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι νόµιµα ασκούν την αντίστοιχη δραστηριότητα 

(παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάµει της 

νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και παρέχουν εχέγγυα 

άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης. 

2. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: 

Τποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ∆, 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 Ι της ως άνω υµφωνίας, 

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. 

3. Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

- Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

ζητούμενα δικαιολογητικά συµµετοχής, για κάθε οικονοµικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση (άρθρο 93) 

- Με την υποβολή της προσφοράς όλα τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έναντι του 

αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. ε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης 

στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 254 

παρ.5) 

- Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Τπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 

1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. 

- Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορεών υποβάλλουν κοινή προσφορά 

εκπροσωπούμενες από Νόµιµο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα 

αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά όργανα των οικονοµικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. 

Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο µε συμβολαιογραφική πράξη. 

-  Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων  συγκροτούνται  µε  συγκεκριμένες  αποφάσεις  όλων  

των  µελών  τους (εταίρων της ένωσης), µε τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το μέλος 

που θα είναι ο υντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης αλλά και το ποσοστό συµµετοχής στην 

ένωση. 

- ε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, 

µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 

της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναµία, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της 

ύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, 





 

7 

µε το ίδιο συµβατικό τίµηµα και τους ίδιους όρους. Σα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις 

δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε 

απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση  του  αρµοδίου  οργάνου.  ε  

περίπτωση  που  η  ανωτέρω  ανάγκη  αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης 

της σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το Διοικητικό υμβούλιο. 

 

 

Άρθρο      8ο  : Αποκλεισµός    υποψηφίων (άρθρο 73 του Ν.4412/2016) 

 

1. Η ΔΕΤΑ Φαλκίδας αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύεται ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο 

τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

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

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

µελών της Ένωσης (ЕЕ  С  195  της 25.06.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  

2  της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΤ του υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

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

οικονοµικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόµενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΤ του 

υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης 

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

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  µε  την  

πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του    χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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/∆ΕΤ του υμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονοµικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 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. 
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  ιδίως: 

 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα ύµβουλο, καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού υμβουλίου. 

 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου. 

 

2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε 

οικονοµικός φορέας, εάν η ΔΕΤΑΦ : 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

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

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

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και 

β)  µπορεί  να  αποδείξει  µε  τα  κατάλληλα  µέσα  ότι  ο  οικονοµικός  φορέας  έχει  αθετήσει  

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονοµικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάσταση  του  στην  

Ελλάδα,  οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 O οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύµβασης εφόσον εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

 

3. Η ΔΕΤΑ Φαλκίδας µπορεί να αποκλείει από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

α) εάν µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, του Ν. 4412/2016. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 18, του Ν. 4412/2016 συνιστά 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης 

θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, 

ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο 

της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115). 

     β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, 

γ) εάν διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονοµικός 

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

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν µπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά µε άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, µέσα, 

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

οικονοµικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, µέσα, 

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούμενης 

σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύµβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 79, 

η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει 

εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

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

θ) Εάν η ΔΕΤΑΦ µπορεί να αποδείξει, µε τα κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά 

του. 

ι) Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 

τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

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

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

όργανα του ώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί 

έκπτωτες κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 

(3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις 

οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 

παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) μέσα σε 

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

της προσφοράς.   

Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

 

Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
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εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 

2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και υντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών χέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής. (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 

39 του Ν.4488/2017). 

5. ε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η ΔΕΤΑ Φαλκίδας 

αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 

περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.  

6.ε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 

η Δ.Ε.Τ.Α.Φ. µπορεί  να  αποκλείει οικονοµικό  φορέα,  όταν  αποδεικνύεται  ότι ο  εν  λόγω 

οικονοµικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.      

     Επισημάνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για 

καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού 

και για έναν µόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά 

αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

 

Άρθρο  9ο  : Φρόνος    και τρόπος υποβολής προσφοράς (άρθρο 96 του Ν.4412/2016) 

 

1.  Όσοι  επιθυµούν  να  λάβουν  µέρος  στην  διαδικασία  σύναψης  δηµόσιας  σύµβασης, 

πρέπει  να υποβάλλουν  γραπτή  σφραγισμένη (κλειστή) προσφορά, εντός της προθεσμίας 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης. 

2. Οι προσφορές µπορεί να υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην ΔΕΤΑ Φαλκίδας µε ευθύνη 

του προσφέροντος µε οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται από την αρμόδια 

Επιτροπή ή παραδίδονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση 

ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την αναφερόμενη ώρα λήξης της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της 

προθεσμίας που καθορίζεται για την αποσφράγιση. 

3. Η παραλαβή των προσφορών µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η 

υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 

από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

5. Η Τπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν 

υποχρεώνεται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστηµα ή άλλη υπηρεσία, ακόµα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα. 

6. Οι οικονομικές προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονοµικό φορέα από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-39-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-39-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC/
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εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτημένο. την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

 

Άρθρο   10ο  : Γλώσσα 

 

1. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

2. Σα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο  µπορούν  να  υποβάλλονται  στην  αγγλική  γλώσσα,  χωρίς  να  

συνοδεύονται  από µετάφραση στην ελληνική. 

     3.  Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα 

εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νοµίµως επικυρωμένη 

µετάφραση, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

4.  Πιστοποιητικά  αλλοδαπών  αρχών  ή  δικαιολογητικά  και  δηµόσια  έγγραφα  που  

εκδίδονται  σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, µόνο εφόσον είναι νόµιµα 

επικυρωμένα µε την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Φάγης 

της 05- 10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 

1497/1984) (A' 188), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Σα πρωτότυπα αυτά θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη µεταφραστική 

υπηρεσία του ΤΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια 

των άρθρων 454 του Κ.Π. και 53 και του άρθρου 36 παρ. 2 περ. γ. του Κώδικα περί 

δικηγόρων (Ν.∆. 3026/1954 και Ν 4194/2013).ε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη 

µετάφραση στην Ελληνική. 

5. ε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από 

τους προσφέροντας την µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την 

ακριβή εκτίµηση της προσφοράς. 

 

Άρθρο  11ο  : Φρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό 

διάστηµα δέκα (10) µηνών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας 

του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. ∆ύναται η δυνατότητα παράτασης ισχύος της προσφοράς σύµφωνα µε τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο  12ο : Εναλλακτικές  Προσφορές  - Αντιπροσφορές 

 

1. ∆εν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο  13ο  : Λόγοι   απόρριψης προσφορών (άρθρο 91 του Ν.4412/2016) 
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Η ΔΕΤΑ Φαλκίδας µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών,απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 

1. Η οποία αποκλίνει ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί 

σύνταξης και υποβολής της προσφοράς όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 8 & 15 της 

παρούσης (φάκελος δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική και οικονοµική προσφορά). 

Οµοίως Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση  ή   διόρθωση   ή,   εφόσον   επιδέχονται   συμπλήρωση  ή   

διόρθωση,   δεν   έχουν   αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, 

σύµφωνα µε το άρθρο 20 της ∆ιακήρυξης. 

3. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο. 

4.  Η  οποία  είναι  εναλλακτική  προσφορά  ή  αντιπροσφορά  ή  τροποποίηση  της  

προσφοράς  ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται µε 

αντιπροσφορά. 

5.  Η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει  δύο  ή  

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων 

που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. 

6. Προσφορά υπό αίρεση. 

7. Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

8. ∆εν περιλαμβάνει µε σαφήνεια την Προσφερόμενη Σιµή, ή/και εµφανίζει οποιοδήποτε 

στοιχείο της προσφερόμενης τιµής σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της πλην των εντύπων της 

Οικονομικής Προσφοράς. 

9. ∆ίνει τιµή µεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

10. Η οικονομική προσφορά δε φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου 

του. 

11. Ο Αναθέτων Υορέας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα από 

το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος 

αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

12. Σα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα 

έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα 

13. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος των. 

 

 

Άρθρο   14ο  : Περιεχόμενα  Προσφοράς (άρθρο 92 του Ν.4412/2016) 

 

1.   Όσοι   επιθυµούν   να   λάβουν   µέρος   στο   διαγωνισµό   πρέπει   να   καταθέσουν   

προσφορά (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) 

µέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
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γ) ο τίτλος της σύµβασης, 

 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

 

ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

 

2. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

    3. Κατά την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών το αρμόδιο όργανο δεν είναι 

υποχρεωμένο να ελέγχει  τη  συμμόρφωση  των  διαγωνιζομένων  ή  των  προσφορών  τους  

προς  τους  όρους  της ∆ιακήρυξης. 

 

4. Ο Υάκελος της «ΠΡΟΥΟΡΑ» περιλαμβάνει τρεις επιµέρους (υπό) φακέλους: 

 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά υµµετοχής» όπου 

περιλαμβάνεται συμπληρωμένη Τπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79, παρ. 2 του Ν. 

4412/2016 όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας και τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης του οικονοµικού φορέα 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΥΕΚ, συγκρότηση ∆.. σε 

σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζομένου). 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού 

προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

µελών του διοικητικού οργάνου και το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί 

φορείς συμμετέχουν µε αντιπρόσωπο τους. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση.  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, µε την ένδειξη «Σεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 

σύµβασης 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 

σύµβασης. 

     Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην   προσφορά   οποιαδήποτε   διόρθωση,   αυτή   πρέπει   να   είναι   

καθαρογραμμένη   από   τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 

παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την 

τυχόν διόρθωση, µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
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διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα 

τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. την περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει 

στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 

διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

        7.   Μετά  την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή   αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης της προσφοράς. 

8. Οι οικονομικές προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους 

νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 

 

Άρθρο  15ο  : Περιεχόμενο  φακέλου                           «Δικαιολογητικά υμμετοχής» 

(άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

1. Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά υµµετοχής» 

περιέχει συμπληρωμένη Τπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας για διαδικασίες σύναψης ∆ηµόσιας ύµβασης 

κάτω των ορίων των οδηγιών, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη επιβεβαιώνοντας: 

Α. Ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους (παρ. 1 άρθρο 73): 

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

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 

2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΤ του υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

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

των οικονοµικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (A' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόµενα µε τρομοκρατικές 

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

2002/475/∆ΕΤ του υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 

309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 

3691/2008 (A' 166), 

 στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
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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/∆ΕΤ του υμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισµού του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 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. Ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1.  Έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  εισφορών  

κοινωνικής Ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζομένων του (παρ. 2 άρθρο 73). 

 

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

2. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και 

τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο του ελληνικού 

δικαίου. 

 

3.  Είναι   εγγεγραμμένοι   στο   οικείο   Επιμελητήριο,   ορίζοντας   ρητά   την   επωνυμία   

του Επιμελητηρίου, το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν και το ειδικό 

επάγγελµά τους αναφορικά µε το αντικείμενο ανάθεσης του διαγωνισµού. 

 

 

Γ. Ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1.  Ότι  κατά  την  εκτέλεση  των  δηµόσιων  συµβάσεων,  οι  οικονοµικοί  φορείς  τηρούν  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτηµα Φ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (παρ. 2 άρθρο 18) 

2. Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόµου (παρ. 

β παρ. 4 άρθρο 73 του Ν.4412/2016) 

 

3. Ότι δεν συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού 

4. Ότι δεν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια των 
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διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, από την συµµετοχή του οικονοµικού φορέα 

στην εν λόγω διαδικασία σύναψης σύµβασης 

5. Ότι κατά την εκτέλεση προηγούμενης δηµόσιας σύµβασης δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

σύµβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 

6. Ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού του άρθρου 73 ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή ότι δεν έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

7. Ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

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

8. Ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 

αµφιβόλω την ακεραιότητα του και ειδικότερα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις, καθώς και τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της 

παρ. 2  του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΥΕΚ Α΄ 115). 

9. ∆εν  έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του 

∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Δ.Ι. και των Οργανισµών Σοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

10.  Ότι  ουδέποτε  έχει  αποφασιστεί  έκπτωση  ή  καταγγελία  συµβάσεως  εκτέλεσης  

παρόµοιου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οποιοδήποτε 

Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

 

 

∆. Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα. 

 

 

Ε. Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα. 

 

      3. Για την περίπτωση  γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 Τπεύθυνη 

Δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σχετικά με το εάν έχουν επιβληθεί σε 

βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της προσφοράς, πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του ώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

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

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες 

κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν 
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από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις οποίες έχει 

επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής 

διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ 

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

(3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.   

 

3. Τπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι: 

 

α. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης 

Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. 

β. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους 

και δέχονται ανεπιφύλακτα. 

         γ. Αναλαμβάνει  την υποχρέωση για την έγκαιρη και   προσήκουσα   

προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατακύρωση του 

διαγωνισµού, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του 

Ν.4412/2016 και του άρθρου 22 της παρούσης. 

 

4. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών 

Παροχής Τπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Υύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου 

εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης 

επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας.»  

 

Άρθρο 16ο  : Περιεχόμενο  φακέλου 

«Σεχνική Προσφορά» (άρθρο 94 του Ν.4412/2016) 

 

Με ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, θα κατατεθεί από τους υποψήφιους προμηθευτές 

τεχνική προσφορά η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω: 

α) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών και κατάλογο με παρόμοιες εργασίες 

που έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία από το διαγωνιζόμενο, με αναφορά στην 

αναθέτουσα αρχή, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, στην ημερομηνία 

ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, την αξία των συμβάσεων κ.λ.π. 

β) Παρουσίαση της φυσιογνωμίας (PROFILE) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, για τη 

διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επαγγελματικής του δραστηριότητας και τη δυνατότητα 

ανταπόκρισης στην καλή εκτέλεση της σύμβασης. Περιγραφή της οργάνωσης, του τεχνικού 

εξοπλισμού – μεταφορικών μέσων και του προσωπικού που διαθέτει για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης, καθώς και των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

γ) Αντίγραφο της συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι της συμμετεχούσης εταιρείας παροχής υπηρεσιών καθαρισμού.  

δ) Βεβαίωση της Δ.Ε.Τ.Α.Φ. για την επίσκεψη του συμμετέχοντος (ή της συμμετεχούσης 

εταιρείας δια του νομίμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της) στις κτιριακές εγκαταστάσεις 

της Δ.Ε.Τ.Α.Φ. 

ε) Τπεύθυνη Δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σχετικά με το χρόνο ισχύος 

της προσφοράς. 
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ε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

τα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης 

της προσφοράς. 

  

ε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

µεγάλου όγκου, να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  χωριστά  

και  ακολουθούν  τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Σεχνικής Προσφοράς» και 

τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

 

Άρθρο   17ο     : Περιεχόμενα   φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

 

τον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 

περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή 

αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των 

προκηρυσσομένων υπηρεσιών. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός 

προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. 

Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη. 

την οικονομική προσφορά θα πρέπει να  αναφέρουν, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός των 

άλλων, τα εξής: 

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

β) Σις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

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

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

των εργαζομένων. 

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

στ) Σα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, 

να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. την προσφορά 

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

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

κρατήσεων. 

  

Άρθρο  18ο  : Σιµές   προσφορών 

 

1. Η οικονοµική προσφορά θα αφορά όλες τις κατηγορίες εργασιών όπως αυτές 

περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισµό της ως άνω 8/2017 

Μελέτης. 

2. Ποσοστό ΥΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι προς ανάθεση υπηρεσίες. ε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΥΠΑ αυτός, θα διορθώνεται από τον 

προσφέροντα, αφού ειδοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή. 

3.  Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιµής  των  υπό  ανάθεση  

υπηρεσιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Η προσφερθείσα τιµή θα είναι σε ευρώ (€)                         και θα παραµένει σταθερή και αμετάβλητη 
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καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή και της τυχούσας παράτασης. 

5. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Υ.Π.Α., ο οποίος θα 

αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Υ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση 

των προσφορών.. 

6. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΤΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Σο γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 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. 

7. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΤΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΤΡΩ σε ξένο 

νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο  19ο : Αποσφράγιση   και αξιολόγηση προσφορών 

 

1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα, όπως ορίζεται στους όρους της 

παρούσης ∆ιακήρυξης. 

Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 

άλλη προσφορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως 

µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί  

προσφορές  κατά  το  άρθρο  9  της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο 

και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 

φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και  σε  καταφατική  περίπτωση  

µεταβαίνει  µέλος  της,  κατ’  εντολή  του  Προέδρου  της  και παραλαμβάνει τις προσφορές 

για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή 

µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

  Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή 

των νοµίµως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυµούν, οι οποίοι 

λαµβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 21 του Ν.4412/2016. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθµός της 

προσφοράς. Ο αύξων αριθµός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της 

δημοπρασίας.  

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή δεν είναι σύµφωνοι 

προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. 

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

προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

υντονισμού του ώματος 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. Σο πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα 

αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. ε περίπτωση 

άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει 

στη σύναψη της σύμβασης. 
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2. Σα επιµέρους    στάδια    στην  διαδικασία, έχουν ως εξής: 

 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 

τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε 

τους όρους της διακήρυξης καθώς και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 

απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης, το 

οποίο υπογράφεται από τα µέλη οργάνου. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται 

από το παραπάνω  όργανο  και  τοποθετούνται  σε  ένα  νέο  φάκελο  και  φυλάσσεται,  

προκειμένου  να ανοιχθεί σε µμεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) τη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για 

την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών καθώς και τους λόγους για τους 

οποίους αποκλείσθηκαν. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται σε µεταγενέστερο χρόνο που θα ορισθεί από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες. 

Μετά την αποσφράγιση, το αρµόδιο όργανο µονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις 

οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων. 

Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την 

ορθότητα και πληρότητα των οικονοµικών προσφορών και καταχωρεί στο σχετικό 

πρακτικό τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µία 

από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Οικολογικές προσφορές που δεν 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

         Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια α) και β) οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, 

των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε 

µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (άρθρο 327 παρ. 

4 του Ν.4412/2016). 

δ) Σα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων (ορισµός προσωρινού αναδόχου) 

επικυρώνονται µε απόφαση του Δ.. της ΔΕΤΑ Φαλκίδας, η οποία κοινοποιείται στους 

προσφέροντες µαζί µε τα πρακτικά. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (άρθρο 23 της παρούσης). 

3. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών θα 

έχουν δικαίωµα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυµούν, υπό την 

προϋπόθεση ότι η γνωστοποίησή τους δεν θα εµποδίζει την εφαρμογή της κείµενης 

νοµοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συμφέρον, δεν θα θίγει τα έννοµα 

εµπορικά συμφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει το θεµιτό 

ανταγωνισµό µεταξύ των οικονοµικών φορέων. 
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4. ε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των δικαιολογητικών 

την ίδια 

 

µέρα λόγω πληθώρας προσφορών, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα αναβολής της 

συνεδρίασης, αφού πρώτα προβεί στην καταγραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

την περίπτωση αυτή ορίζετε νέα ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η εξέταση 

των δικαιολογητικών και θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές των επιτυχόντων. 

5. Επισημάνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), 

η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού και παρουσία  των  οικονοµικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιµες  

προσφορές  (άρθρο  90  του  Ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο  20ο : υμπλήρωση  - αποσαφήνιση      πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού µπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες   ή   τους   υποψηφίους   να   διευκρινίζουν   ή   να   

συμπληρώνουν   τα   έγγραφα   ή δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλει,  µέσα σε  εύλογη  

προθεσμία, η  οποία  δεν  µπορεί να  είναι μικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την ΔΕΤΑΦ, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 102 Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο  21ο : Κριτήρια    επιλογής 

 

Α. Καταλληλότητα: Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελτικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής του με αντικείμενο δραστηριοτήτων σχετικό με τη δημοπρατούμενη 

σύμβαση. 

Β. Οικονοµική και χρηματοοικονομική επάρκεια.     ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 

Γ. Σεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.                 ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 

 

Άρθρο  22ο : Πρόσκληση   για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΔΕΤΑ Φαλκίδας ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  

να  υποβάλει  εντός προθεσμίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµφωνα µε το 

άρθρο 24 της παρούσης διακήρυξης. 

Σα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα 

αναγράφονται τα στοιχεία της ανάθεσης, ότι αφορούν δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 

στοιχεία του προσωρινού αναδόχου. Ο φάκελος παραλαμβάνεται από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού. 

ε περίπτωση µη προσκόµισης ή σε περίπτωση ελλείψεων, ανακριβών στοιχείων ισχύουν οι 
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διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 

2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

πρακτικού από  την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο  

αποφαινόμενο όργανο  της ΔΕΤΑΦ – Διοικητικό υμβούλιο, για τη λήψη απόφασης, είτε 

για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. Σα αποτελέσµατα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. Σο Διοικητικό 

υμβούλιο µπορεί είτε να κατακυρώνει, είτε να µματαιώνει την σύµβαση, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν.4412/2016. 

3.  Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν  γνώση, εφόσον  επιθυµούν  των  

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

 

Άρθρο  23ο : Κατακύρωση  - σύναψη  σύµβασης (άρθρο 105 του Ν.4412/2016) 

 

1. Η Επιτροπή διενέργειας, µε αιτιολογημένη εισήγηση της, µπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύµβασης. τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προμηθειών,  το 

αρµόδιο γνωμοδοτικό όργανο, µε αιτιολογημένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Η  υπηρεσία δύναται να µειώσει 

την ποσότητα (μήνες εργασίας) έως 50%, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του  αρ. 104 του 

Ν.4412/2016. 

 

2. Η ΔΕΤΑ Φαλκίδας, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατα      κύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 

όλων των πρακτικών  της  διαδικασίας,  σε  κάθε  προσφέροντα  εκτός  από  τον  

προσωρινό  ανάδοχο  µε κάθε πρόσφορο  τρόπο,  όπως  µε  τηλεομοιοτυπία,  

ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  κ.λπ.,  επί  αποδείξει.  Η απόφαση κατακύρωσης δεν 

παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε 

σε όλους τους προσφέροντες. 

3. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις 

κείµενες διατάξεις βοηθημάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος 

υποχρεούται, στην περίπτωση που κάποιο από αυτά έχει λήξει, να υποβάλει 

επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23 της παρούσας µετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση που ασκηθεί ένσταση. (Σα στοιχεία 

ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι 

προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων 7 και 8). 

4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την εγγυητική  καλής  εκτέλεσης  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  

302  του  Ν.4412/2016  και  το  άρθρο  25  της παρούσης. 

5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αµέσως επόµενη πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας 
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από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

Άρθρο  24ο : ∆ικαιολογητικά   Κατακύρωσης 

 

1. Ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») 

οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

 

 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (έκδοσης τελευταίου τριµήνου), ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 

15Α της παρούσης. 

 Τπόχρεοι στην προσκόµιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού µητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 

- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 

 

- διευθύνων σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού υμβουλίου ΑΕ 

 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

 

   2.Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους , από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζομένων τους . 

 

Σο   πιστοποιητικό   ασφαλιστικής   ενημερότητας   θα   αφορά   τόσο   τους   

απασχολούμενους   µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος όσο 

και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, που είναι 

ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 

ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 

3.  Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  εκδιδόμενο από  την  αρµόδια αρχή  του  

οικείου κράτους µέλους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες. 

4.  Τπεύθυνη  δήλωση  του  συμμετέχοντα  ή  νόµιµου  εκπροσώπου,  όπου  θα  αναφέρει  

τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

 

        5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο. 

 

 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

7. Για την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη 
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Διεύθυνση Προγραμματισμού και υντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

χέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. (άρθρο 80 

παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 του 

Ν.4488/2017) 

 

 

τις Τπεύθυνες Δηλώσεις απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή  και δεν επιτρέπεται καµία αναγραφή, η οποία θα τροποποιήσει τους όρους της 

διακήρυξης.  

ύµφωνα  µε  το  άρθρο  1  του  Ν.4250/2014  (ΥΕΚ  74/Α’/26.03.2014),  τα  δικαιολογητικά,  

αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων δύναται, να υποβληθούν ως ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Οµοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν  επικυρωθεί  

από  δικηγόρο,  καθώς  και  ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ του νόµου. 

Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

ημειώνεται ότι: 

 

α) Σα µη ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (π.χ. µη 

ευανάγνωστη σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, ημερομηνία 

εγγράφου κλπ) και 

β)  Η  υποβολή  πλαστών  ή  παραποιημένων  φωτοαντιγράφων  επισύρει  διοικητικές  και  

ποινικές κυρώσεις. 

γ) Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα των 

δικηγόρων πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσηµο που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. 

δ) Σα δικαιολογητικά του διαγωνισµού που είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

ε) Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

 

Άρθρο  25ο : Ενστάσεις  – Παράβολο (άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 

 

1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ (χωρίς    Υ.Π.Α.), χωρίς Υ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 

ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗ μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 

των προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-39-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-39-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC/
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την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με 

το άρθρο 376 παράγραφος 11 του ν.4412/2016. την περίπτωση της ένστασης κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 

προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Σο γνωμοδοτικό όργανο - Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων έχει συγκροτηθεί µε την µε αριθµό 

142/2016 (Α∆Α: ΩΟΦΜΟΕΚΜ-ΝΒ2) απόφαση του Δ.. ΔΕΤΑΦ. 

3. 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. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Σο παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο  26ο : Εγγυητική   Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  (άρθρο 302 του Ν.4412/2016) 

 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να 

καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας σύµβασης εκτός ΥΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύµβασης.. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Φώρου ή στα κράτη µέλη της ∆ 

και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να 

εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραμμάτιο του Σαµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Σαµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκομερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

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

 

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 

Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

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 σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 

ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αναφορικά µε τις µεταφράσεις. Προσφορές 
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χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

 

Άρθρο  27ο : Ματαίωση  διαδικασίας (άρθρο 106 του Ν.4412/2016) 

 

1. Η ΔΕΤΑ Φαλκίδας µε ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή 

συμμετεχόντων σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016). 

 

β)  στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  συμφωνητικό, 

µέσα  στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση (άρθρο 105 παρ.5 του 

Ν.4412/2016), 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε 

ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της ΔΕΤΑ Φαλκίδας, µετά από γνώµη του αρµόδιου 

οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον τη ΔΕΤΑ Φαλκίδας ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 

υπό ανάθεση αντικείμενο, 

 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 

 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συμφέρουσα από οικονοµική άποψη, 

 

ε) στην περίπτωση λήξης του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα 

διαφορετικά (παρ. 4 του άρθρου 97). 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η  ΔΕΤΑ Φαλκίδας µπορεί, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να 

ακυρώσει µμερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψη της από το σηµείο που εμφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 28ο : Εκτέλεση ύμβασης – Ρήτρες αναθεώρησης 

1. Εφαρμοστέα νοµοθεσία: Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρμόζονται: α) οι 

διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύµβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Όροι: Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις 
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υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτηµα Φ του 

Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 (άρθρο 130 του Ν.4412/2016). 

 

3. Σροποποίηση: Ο Αναθέτων Υορέας (Δ.Ε.Τ.Α.Φ.) δύναται   να τροποποιήσει  τη  ύμβαση  

ως προς τις επιμέρους ποσότητες των εργασιών και κατ’ επέκταση του συνόλου των 

ποσοτήτων της ύμβασης, κατόπιν της υπογραφής αυτής και πριν τη λήξη ισχύος της,  ως 

δικαίωμα προαίρεσης ποσοστού μέχρι 15% των αρχικών ποσοτήτων  και  µεταβολή που δεν 

ξεπερνά το 10%  της αξίας της αρχικής σύµβασης, αιτιολογημένα,   σύµφωνα   µε   τις   

διατάξεις   του   αρ.   132   του Ν.4412/2016 και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΤ 

(ΑΔΑ:7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΖΓΖ). 

Η  υπηρεσία δύναται να µειώσει την ποσότητα (μήνες εργασίας) έως 50%, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις  του  αρ. 104 του Ν.4412/2016. 

 

4. ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης (άρθρο 133 του Ν.4412/2016) 

 

Η ΔΕΤΑ Φαλκίδας δύναται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγέλλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις υνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί µε απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της 

ΛΕΕ. 

 

 

Άρθρο   29ο : Σρόπος    Πληρωμής - Κρατήσεις 

 

1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 

µετά την οριστική τµηµατική παραλαβή των υλικών µε την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

1. Σα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 

 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύµφωνα µε το 

άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου 

 

     ε) Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

2. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις όπως ισχύουν. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Τπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) καθώς και 

Φαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Φαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Τπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του  Ν.4412/2016 όπως ισχύει) 

καθώς και Φαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Φαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

Άρθρο              30ο : Κήρυξη   οικονομικού φορέα έκπτωτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού 

µέσα στην καθορισμένη προθεσµία (παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016), 

β) ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  

ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 Ν.4412/2016. 

3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή δεν εκτελέστηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύµβαση 

β) υντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

4. τον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Επιπλέον  µπορεί  να  

επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισµός  του  αναδόχου  από  το  σύνολο  των συµβάσεων 

υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόµου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο  31ο : Διάρκεια ύμβασης-Παραλαβή Τπηρεσιών 

 

1. Η διάρκεια της ύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

3. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 

επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-

221 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο  32 : Δημοσίευση 

 

1. Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται σύµφωνα µε τον 

Ν.3861/2010, στον ιστότοπο του Προγράμματος ∆ι@ύγεια:  http://et.diavgeia.gov.gr   

καθώς και σε µία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νοµού. 

2. Η διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/2011 και του άρθρου 38 του Ν. 

4412/2016 θα καταχωρηθούν στο ΚΗΜ∆Η (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

υµβάσεων) δώδεκα (12) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών) 

3.  Επίσης  τα  τεύχη  δημοπράτησης  θα  αναρτηθούν  στον  δικτυακό  τόπο  της ΔΕΤΑ 

Φαλκίδας www.deyax.gr 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. ΔΕΤΑΦ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΙΔΑ 

Με την υπ’ αριθμ. 214/2017 Απόφαση Δ.. ΔΕΤΑΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ι@ύγεια:
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.deyax.gr/
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Ηκεξνκελία  20/09/2017  
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Σίηινο Μειέηεο: «Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. » 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :    25.200,00 € (άλεπ Φ.Π.Α.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 

 

1) Σερληθή Έθζεζε 

2) Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

3) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

4) Γεληθή & Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 
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Αξ. Μειέηεο: 8/2017 

 

 

Σίηινο Μειέηεο: «Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.» 

 

 

 

(1) ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ   
 

 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ θηηξίσλ ηεο 

Γ.Δ..Α.Σ. γηα δψδεθα (12) κήλεο. Ζ κειέηε έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4412/2016 . 

Ζ Γ.Δ..Α.Σ.  αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηελ σο άλσ παξνρή ππεξεζίαο δηφηη δελ 

απαζρνιείηαη  ζηελ επηρείξεζε  ηαθηηθφ ή έθηαθην πξνζσπηθφ κε ηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα θαη 

απαηηείηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο σο άλσ παξνρήο ππεξεζίαο.  

Ππγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ θάησζη εξγαζηψλ: 

 Καζεκεξηλόο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ ησλ γξαθείσλ ηεο Γ.Δ..Α.Σ. επί ηεο νδνχ 

Λενθχηνπ 69, Σαιθίδα θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά αλά κήλα, θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηηο ψξεο (14:00-20:00). 

 Σαθηηθόο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ ζηε Γεμακελή ηεο Γ.Δ..Α.Σ. επί ηεο νδνχ Ηαηξίδνπ, 

Σαιθίδα (Ξαιαηφ θηίξην θαη θηίξην ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο) κηα θνξά αλά εβδνκάδα 

θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά αλά κήλα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

(08:00-14:00). 

 Σαθηηθόο θαζαξηζκόο ησλ θηηξίσλ ζην Θέληξνπ Ιπκάησλ Σαιθίδαο (εληφο λεζίδνο 

«Ξαζζά & ζηελ Αθηή) δπν θνξέο αλά εβδνκάδα θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά 

αλά κήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (08:00-14:00). 

 Σαθηηθόο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ ζην Θέληξν Ιπκάησλ ζηε Λέα Αξηάθε κηα θνξά αλά 

εβδνκάδα θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά αλά κήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο (08:00-14:00). 

 Σαθηηθόο  θαζαξηζκόο ησλ θηηξίσλ  ησλ Ππλεξγείσλ ηεο Γ.Δ..Α.Σ. (ηζφγεην & 1νο 

φξνθνο - Σεκείν) επί ηεο νδνχ Θηκψινπ, Σαιθίδα δπν θνξέο αλά εβδνκάδα θαη 

γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά αλά κήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (08:00-

14:00). 

 Σαθηηθόο θαζαξηζκόο ηνπ ηζφγεηνπ θηηξίνπ Αληιηνζηαζίνπ Α΄ (αθαζάξησλ) επί ηεο 

νδνχ Ήξαο ζηε Σαιθίδα κηα θνξά αλά εβδνκάδα θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά 

αλά κήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (08:00-14:00). 

 

 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ σο άλσ παξνρή ππεξεζίαο  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

ηξηάληα ελφο  ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα νθηψ επξψ, κε Φ.Ξ.Α. (31.248,00 €) θαη ζα 

βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2018  ζηνπο Θ.Α. 620701 θαη 54006224, ζηνλ νπνίν ζα 

εγγξαθνχλ νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο. 
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Ν Αλαζέησλ Φνξέαο (Γ.Δ..Α.Σ.) δχλαηαη   λα ηξνπνπνηήζεη  ηε  Πχκβαζε  σο πξνο ηηο 

επηκέξνπο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ ηεο 

Πχκβαζεο, θαηφπηλ ηεο ππνγξαθήο απηήο θαη πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο,  σο δηθαίσκα 

πξναίξεζεο πνζνζηνχ κέρξη 15% ησλ αξρηθψλ πνζνηήησλ  θαη  µεηαβνιή πνπ δελ μεπεξλά ην 

10%  ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχµβαζεο, αηηηνινγεκέλα,   ζχµθσλα   µε   ηηο   δηαηάμεηο   ηνπ   

αξ.   132   ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 22 ηεο ΔΑΑΓΖΠ 

(ΑΓΑ:7ΚΡΝΜΡΒ-ΕΓΕ) ή θαη λα µεηψζεη ηελ πνζφηεηα (κήλεο εξγαζίαο) έσο 50% µφλν µε ηε 

ζχµθσλε γλψµε ηνπ κεηνδφηε ζηελ πεξίπησζε απηή, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ  αξ. 104 

ηνπ Λ.4412/2016. 

 Ζ πξνκήζεηα πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ-κέζσλ θαζαξηζκνχ 

βαξχλνπλ ηε Γ.Δ..Α.Σ.      

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη  

ρακειφηεξεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

 

   

 

   Σαιθίδα 20/09/2017                                                          Σαιθίδα 20/09/2017 

        Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ                                                Θεσξήζεθε 

                                                                                                 Ζ Γ/ΛΡΟΗΑ   

                                                                                    ΝΗΘ/ΘΩΛ & Γ/ΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

  
     

   ΔΙΔΛΖ ΚΑΠΡΟΝΓΗΑΛΛΖ                                                         ΛΗΘΖ ΕΑΣΑΟΝ  
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Αξ. Μειέηεο: 8/2017 

 

Σίηινο Μειέηεο: «Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.» 
 

(2) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ππνινγίζηεθε αλαινγηθά κε βάζε ηελ εηήζηα δαπάλε   

ηεο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 

 

   Σαιθίδα 20/09/2017                                                          Σαιθίδα 20/09/2017 

        Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ                                                Θεσξήζεθε 

                                                                                                 Ζ Γ/ΛΡΟΗΑ   

                                                                                    ΝΗΘ/ΘΩΛ & Γ/ΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

  
     

   ΔΙΔΛΖ ΚΑΠΡΟΝΓΗΑΛΛΖ                                                         ΛΗΘΖ ΕΑΣΑΟΝ  

 

 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

Σηκή 

Μνλάδαο 

πλνιηθή 

Γαπάλε 

1 Ραθηηθφο θαη γεληθφο 

θαζαξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ησλ 

γξαθείσλ ηεο Γ.Δ..Α.Σ. επί ηεο 

νδνχ Λενθχηνπ 69, Σαιθίδα 

Θαη’ απνθνπή 

αλά κήλα 

1.000,00 € 12.000,00 € 

2 Ραθηηθφο θαη γεληθφο  

θαζαξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζηε 

Γεμακελή ηεο Γ.Δ..Α.Σ. επί ηεο 

νδνχ Ηαηξίδνπ, Σαιθίδα (Ξαιαηφ 

θηίξην θαη θηίξην ειεθηξνληθήο 

δηαρείξηζεο) 

Θαη’ απνθνπή 

αλά κήλα 

200,00 € 2.400,00 € 

3 Ραθηηθφο θαη γεληθφο  

θαζαξηζκφο  ησλ θηηξίσλ ζην 

Θέληξν Ιπκάησλ Σαιθίδαο 

(εληφο λεζίδνο «Ξαζζά & ζηελ 

Αθηή) 

Θαη’ απνθνπή 

αλά κήλα 

300,00 € 3.600,00 € 

4 Ραθηηθφο θαη γεληθφο  

θαζαξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζην 

Θέληξν Ιπκάησλ ζηε Λέα 

Αξηάθε 

Θαη’ απνθνπή 

αλά κήλα 

150,00 € 1.800,00 € 

5 Ραθηηθφο θαη γεληθφο  

θαζαξηζκφο ησλ θηηξίσλ  ησλ 

Ππλεξγείσλ ηεο Γ.Δ..Α.Σ. 

(ηζφγεην & 1νο φξνθνο - Σεκείν) 

επί ηεο νδνχ Θηκψινπ, Σαιθίδα 

Θαη’ απνθνπή 

αλά κήλα 

300,00 € 3.600,00 € 

6 Ραθηηθφο θαη γεληθφο  

θαζαξηζκφο ηνπ ηζφγεηνπ θηηξίνπ 

Αληιηνζηαζίνπ Α΄ (αθαζάξησλ) 

επί ηεο νδνχ Ήξαο ζηε Σαιθίδα 

Θαη’ απνθνπή 

αλά κήλα 

150,00 € 1.800,00 € 

ΤΝΟΛΟ 25.200,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 6.048,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 31.248,00 € 





 

34 

 

Αξ. Μειέηεο: 8/2017 

 

 

Σίηινο Μειέηεο: «Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.» 

 
 

(3) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

 Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ..Α.Σ.   

γηα έλα έηνο.   

ΑΡΘΡΟ 20 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 Ζ δηελέξγεηα ηνπ  δηαγσληζκνχ θαη  ε εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα γίλνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ήηνη αλαιπηηθά: 

 ηνπ λ. 1069/1980 (Ξεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο  θαη 

Απνρεηεχζεσο), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 4483/2017 (ΦΔΚΑ’ 107/31.7.2017) «Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο 

–Απνρέηεπζεο» κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηείηαη ν λ.1069/1980, 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωρ έσει ηποποποιηθεί και 

ιζσύει, 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσωνεύζειρ 

Νομικών Πποζώπων και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξεων ηος 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην 

Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών 

ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Ελεγκηικό Σςνέδπιο» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων 

Σςμβάζεων και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη 

νόμων και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο 

διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Δημοζίος ζηο 

νομαπσιακό και ηοπικό Τύπο και άλλερ διαηάξειρ», ,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ και άλλερ 

διαηάξειρ”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια 

έγγπαθα και ζηοισεία”,  

 ηεο κε αξ. 57654/22-05-2017 (ΦΔΚ 1781/23-05-2017 ηεύρνο Β') πνπξγηθήο 

Απφθαζεο κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

 ηελ Τ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΔΘ 1992/09-06-2017 ηεχρνο Β') κε ηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ν    ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο θξάηεζεο ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. 

 ηελ ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΘ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β'), κε ηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ΑΔΞΞ, 
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θαζψο θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Κε ηελ παξνχζα κειέηε ζα γίλνπλ εξγαζίεο ηαθηηθνχ θαη γεληθνχ θαζαξηζκνχ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ..Α.Σ. Ρα θηίξηα ηα νπνία αθνξά ε 

παξνχζα κειέηε είλαη ηα αθφινπζα : 

 

1. Καζεκεξηλόο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ ησλ γξαθείσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. επί ηεο νδνύ 

Νενθύηνπ 69, Υαιθίδα θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά αλά κήλα, θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ηηο ώξεο (14:00-20:00): 

 Θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ, δαπέδσλ, γξαθείσλ,  WC, 

αζαλζέξ, θιηκαθνζηαζίνπ θαζψο θαη ζπιινγή ζθνππηδηψλ θαη ξίςε απηψλ ζηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

• Γεληθφο θαζαξηζκφο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

δάπεδα, ηνίρνη, νξνθέο, θνπθψκαηα, θσηηζηηθά, παινπίλαθεο, είζνδνο θηηξίνπ, γιάζηξεο, 

αθάιππηνο ρψξνο, θιηκαθνζηάζην). 

• Γεληθφο θαζαξηζκφο WC ηνπ θηηξίνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : πιαθάθηα, θαζξέπηεο, είδε 

πγηεηλήο). 

•  Απνιχκαλζε ρψξσλ WC. 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο αζαλζέξ (θαζξέπηεο, δάπεδν). 

 

2. Σαθηηθόο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ ζηε Γεμακελή ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. επί ηεο νδνύ 

Ιαηξίδνπ, Υαιθίδα (Παιαηό θηίξην θαη θηίξην ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο) κηα θνξά αλά 

εβδνκάδα θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά αλά κήλα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο (08:00-14:00): 

 

 Ραθηηθφο θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ, δαπέδσλ, γξαθείσλ,  WC θαζψο 

θαη ζπιινγή ζθνππηδηψλ θαη ξίςε απηψλ ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

• Γεληθφο θαζαξηζκφο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

δάπεδα,    ηνίρνη, νξνθέο, θνπθψκαηα, θσηηζηηθά, παινπίλαθεο, είζνδνο θηηξίνπ). 

• Γεληθφο θαζαξηζκφο WC  (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : πιαθάθηα, θαζξέπηεο, είδε πγηεηλήο). 

•  Απνιχκαλζε ρψξσλ WC. 

 

3. Σαθηηθόο θαζαξηζκόο ησλ θηηξίσλ ζην Κέληξν Λπκάησλ Υαιθίδαο (εληόο λεζίδνο 

«Παζζά & ζηελ Αθηή) δπν θνξέο αλά εβδνκάδα θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά 

αλά κήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (08:00-14:00): 

 

 Ραθηηθφο θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ, δαπέδσλ, γξαθείσλ,  WC θαζψο 

θαη ζπιινγή ζθνππηδηψλ θαη ξίςε απηψλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

• Γεληθφο θαζαξηζκφο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

δάπεδα, ηνίρνη, νξνθέο, θνπθψκαηα, θσηηζηηθά, παινπίλαθεο, είζνδνο θηηξίνπ). 

• Γεληθφο θαζαξηζκφο WC ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : πιαθάθηα, θαζξέπηεο, είδε πγηεηλήο). 

•  Απνιχκαλζε ρψξσλ WC. 
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4. Σαθηηθόο θαζαξηζκόο ηνπ θηηξίνπ ζην Κέληξν Λπκάησλ ζηε Νέα Αξηάθε κηα θνξά 

αλά εβδνκάδα θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά αλά κήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο (08:00-14:00): 

 

 Ραθηηθφο θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ, δαπέδσλ, γξαθείσλ,  WC θαζψο 

θαη ζπιινγή ζθνππηδηψλ θαη ξίςε απηψλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

• Γεληθφο θαζαξηζκφο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

δάπεδα, ηνίρνη, νξνθέο, θνπθψκαηα, θσηηζηηθά, παινπίλαθεο, είζνδνο θηηξίνπ). 

• Γεληθφο θαζαξηζκφο WC  ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : πιαθάθηα, θαζξέπηεο, είδε πγηεηλήο) 

•  Απνιχκαλζε ρψξσλ WC. 

 

5. Σαθηηθόο θαζαξηζκό  θαζαξηζκόο ησλ θηηξίσλ  ησλ πλεξγείσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

(ηζόγεην & 1νο όξνθνο - Υεκείν) επί ηεο νδνύ Κηκώινπ, Υαιθίδα δπν θνξέο αλά 

εβδνκάδα θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά αλά κήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο (08:00-14:00): 

 

 Θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ, δαπέδσλ, γξαθείσλ,  WC, 

θιηκαθνζηαζίνπ θαζψο θαη ζπιινγή ζθνππηδηψλ θαη ξίςε απηψλ ζηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

δάπεδα, ηνίρνη, νξνθέο, θνπθψκαηα, θσηηζηηθά, παινπίλαθεο, είζνδνο θηηξίνπ) 

• Γεληθφο θαζαξηζκφο WC  ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : πιαθάθηα, θαζξέπηεο, είδε πγηεηλήο) 

•  Απνιχκαλζε ρψξσλ WC. 

 

6. Σαθηηθόο θαζαξηζκόο ηνπ ηζόγεηνπ θηηξίνπ Αληιηνζηαζίνπ Α΄ (αθαζάξησλ) επί ηεο 

νδνύ Ήξαο ζηε Υαιθίδα κηα θνξά αλά εβδνκάδα θαη γεληθόο θαζαξηζκόο κηα θνξά 

αλά κήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (08:00-14:00): 

 

 Ραθηηθφο θαζαξηζκφο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ, δαπέδσλ, γξαθείσλ,  WC θαζψο 

θαη ζπιινγή ζθνππηδηψλ θαη ξίςε απηψλ ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

δάπεδα, ηνίρνη, νξνθέο, θνπθψκαηα, θσηηζηηθά, παινπίλαθεο, είζνδνο θηηξίνπ). 

• Γεληθφο θαζαξηζκφο WC  ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : πιαθάθηα, θαζξέπηεο, είδε πγηεηλήο). 

•  Απνιχκαλζε ρψξσλ WC. 

Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ..Α.Σ. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2018-2019 μεθηλνχλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα έηνο. 

Νη παξέρνληεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκε επηρείξεζε, κε 

δεισκέλε ζηελ αξκφδηα ΓΝ ηε δξαζηεξηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ηε δηαρείξηζε θαζαξηζκνχ 

εζσηεξηθψλ- εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ζπλαθψλ εξγαζηψλ. 

Νη ηηκέο ησλ εξγαζηψλ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ, ρσξίο λα 

δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή εθηέιεζε θάζε 

κηαο απφ απηέο. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζε φιεο ηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη : 

1. Νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο κεραλεκάησλ, 

(π.ρ. κίζζσκα αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο), ε επηβάξπλζε ιφγσ εκεξαξγηψλ πνπ κπνξεί λα 

νθείινληαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, νη δαπάλεο παξαιαβήο κεηαθνξάο επί ηφπνπ θη επηζηξνθήο ησλ 

κεραλεκάησλ. 

2. Νη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ γηα ηα εκεξνκίζζηά ηνπο, 

εκεξαξγίεο, αζθαιίζεηο, ψξεο εξγαζίαο αξγίαο, έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο θ.ι.π. 

3. Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 

νξζή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο, θακία 

αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ ζε ζρέζε κε ηηο 
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απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ, είηε ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ. 

4. Θακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί, νχηε γηα ηηο πνζφηεηεο θαη 

ηηο 

απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ εξγαηψλ, νχηε γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ 

εξγαηνηερληηψλ, νχηε γηα ηηο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ. 

5. Ν Ξάξνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ππνρξεψζεσλ θη επζπλψλ ηνπ, παίξλεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ θαη θάζε ηξίην θαζψο 

επίζεο θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο απηνχο. Εεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ 

ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ απνθαζίζηαληαη ακέζσο κε επζχλε θαη θξνληίδα ηνπ Ξαξφρνπ. 

6. Ν Ξάξνρνο  ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη 

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

απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 
Ζ πξνκήζεηα πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ-κέζσλ ρεηξφο θαζαξηζκνχ 

(ζθνχπεο, θαξάζηα, ζθνπγγαξίζηξεο θ.ι.π.) βαξχλνπλ ηε Γ.Δ..Α.Σ.      

 Γηα θάζε ελδηαθεξόκελν είλαη ππνρξεσηηθή ε πξόζβαζε ζηα σο άλσ θηίξηα 

ώζηε λα κελ πξνθύςνπλ αζάθεηεο ή παξεξκελείεο όζνλ αθνξά ζην αληηθείκελν ησλ 

δεηνύκελσλ εξγαζηώλ, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο από ηελ 

Δπηρείξεζε θαη ε νπνία ζα εθδίδεηαη θαηόπηλ αηηήζεσο εθάζηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

 

 

 

   Σαιθίδα 20/09/2017                                                          Σαιθίδα 20/09/2017 

        Ζ ΠΛΡΑΜΑΠΑ                                                Θεσξήζεθε 

                                                                                                 Ζ Γ/ΛΡΟΗΑ   

                                                                                    ΝΗΘ/ΘΩΛ & Γ/ΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

  
     

   ΔΙΔΛΖ ΚΑΠΡΟΝΓΗΑΛΛΖ                                                         ΛΗΘΖ ΕΑΣΑΟΝ  
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Αξ. Μειέηεο: 8/2017 

 

 

Σίηινο Μειέηεο: «Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.» 

 

 
(4) ΓΔΝΙΚΗ & ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

Αληηθείκελν ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο 

 

α) Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θηηξίσλ 

ηεο Γ.Δ..Α.Σ. 

β) Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 25.200,00 €, πιένλ  Φ.Ξ.Α. 24% 

6.048,00 € , ζχλνιν 31.248,00 €. 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

Γηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ 

 
Ζ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ λ. 1069/1980 (Ξεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο  θαη 

Απνρεηεχζεσο), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 4483/2017 (ΦΔΚΑ’ 107/31.7.2017) «Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο 

–Απνρέηεπζεο» κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηείηαη ν λ.1069/1980, 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωρ έσει ηποποποιηθεί και 

ιζσύει, 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσωνεύζειρ 

Νομικών Πποζώπων και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξεων ηος 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην 

Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών 

ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Ελεγκηικό Σςνέδπιο» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων 

Σςμβάζεων και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη 

νόμων και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο 

διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Δημοζίος ζηο 

νομαπσιακό και ηοπικό Τύπο και άλλερ διαηάξειρ», ,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ και άλλερ 

διαηάξειρ”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
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 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια 

έγγπαθα και ζηοισεία”,  

 ηεο κε αξ. 57654/22-05-2017 (ΦΔΚ 1781/23-05-2017 ηεύρνο Β') πνπξγηθήο 

Απφθαζεο κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

 ηελ Τ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΔΘ 1992/09-06-2017 ηεχρνο Β') κε ηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ν    ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο θξάηεζεο ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. 

 ηελ ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΘ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β'), κε ηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ΑΔΞΞ, 

θαζψο θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

πµβαηηθά Σεύρε 

 

 Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο γεληθήο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά είλαη: 

α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο. 

β) Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο . 

γ) Ππγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

δ) Ρηκνιφγην Ξξνζθνξάο 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο 

 
Ζ εθηέιεζε ηεο Ξαξνρήο πεξεζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ζπλνπηηθφ 

δηαγσληζκφ µε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην ∆ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο Γ.Δ..Α.Σ. 

Άξζξν 5ν 

ύµβαζε  

 

Ν αλάδνρνο ηεο Ξαξνρήο πεξεζίαο, κεηά, ηελ θαηά λφµν, έγθξηζε ηνπ απνηειέζµαηνο 

απηήο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζµέλν ηφπν θαη ρξφλν, φρη µεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) 

εµεξψλ λα ππνγξάςεη ηε ζχµβαζε θαη λα θαηαζέζεη ηελ, θαηά ην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο, 

εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 

Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) Ρνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

γ) Νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαη νη πνζφηεηεο απηψλ. 
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δ) Ρελ ηηκή. 

ε) Ρνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

ζη) Ρηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

δ) Ρνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

ε) Ρνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

ζ) Ρελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Άξζξν 6ν  

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Λ. 

4412/2016, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. 

 

Άξζξν 7ν 

Δγγύεζε θαιήο εθηειέζεσο ηεο ζύκβαζεο 

 

Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή Πχκβαζε, ε νπνία 

ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Θαηαθχξσζεο. 

Ζ Πχκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ  θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηε δηαθήξπμε θαη ηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο, ηελ πξάμε θαηαθχξσζεο θαη ην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο Πχκβαζεο, ν 

Ξάξνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Πε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ 

ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο, ν Ξάξνρνο ππνρξενχηαη 

ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο Πχκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε έγγξαθεο πξφζθιεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή , ν Ξάξνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

(α) Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Ξάξνρνο είλαη εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφο ή έλσζε 

πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε 

Πχκβαζε. 

(β) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα αλέξρεηαη  ζην 5% 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο Πχκβαζεο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο θαη φιεο νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

Γηαθήξπμε, εθδίδνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Ζ  Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Ηζρχνπζα Λνκνζεζία. 

 Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν 

Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα Σαιθίδαο. 
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Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο, λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη πξσηνθνιιείηαη 

απζεκεξφλ ζην Ξξσηφθνιιν ηεο Γ.Δ..Α.Σ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν µε ηε ιήμε ηεο 

ζχµβαζεο µεηά ηε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζίαο  απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

Υξόλνο Δγγπήζεσο 

Ν ρξφλνο εγγπήζεσο, νξίδεηαη απφ ηελ εµεξνµελία ππνγξαθήο ηεο ζχµβαζεο θαη γηα 

δέθα ηέζζεξηο (14) κήλεο.    

ΑΡΘΡΟ 9ν 

Έθπησζε ηνπ Παξόρνπ 

Δθ' φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπµβαηηθήο πξνζεζµίαο εθηέιεζεο ηεο 

Ξαξνρήο πεξεζίαο ή ν αλάδνρνο δελ ζπµµνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

µπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

Πιεκκειήο εθηέιεζε εξγαζηώλ 

Δάλ νη εξγαζίεο δελ εθηεινχληαη ζχκθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο ή πξνθαινχλ 

ειαηηψµαηα ή θζνξέο ζηα ππφ θαζαξηζµφ αληηθείµελα, ν Ξάξνρνο  ππνρξενχηαη λα 

απνθαηαζηήζεη απηέο, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο, έμνδα δεκνζίεπζεο 

Ν Ξάξνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θεηµέλσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε, 

έμνδα δεκνζίεπζεο θαη θξαηήζεηο, πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηε Γ.Δ..Α.Σ.    

Δπηπιένλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ.3 ηνπΝ.4013/2011 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 61 ηνπ λ. 4146/2013, (φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.7 ηνπ 

άξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/2016) θαη ηεο Τ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΔΚ 1992/09-06-

2017 ηεύρνο Β') επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06% (ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.) επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο  ζχκβαζεο θαζψο θαη Σαξηφζεκν 3% & ΝΓΑ 

Σαξηνζήκνπ 20% επί ηεο σο άλσ θξάηεζεο. 

Πχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεύρνο Β') 

επηβάιιεηαη θξάηεζε χςνπο 0,06% (ππέξ ΑΔΞΞ) επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο  ζχκβαζεο θαζψο θαη Σαξηφζεκν 3% & ΝΓΑ Σαξηνζήκνπ 20% επί ηεο 

σο άλσ θξάηεζεο. 
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