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Αμοιβές για Δαπάνες Καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα) , ΚΑΕ : 0875. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) : 130.337,82 € 

ΦΠΑ 16 % και  23 % : 
(ανάλογα με τα ισχύοντα ανά Περιφερειακή Ενότητα) 

23.151,67 € 

ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) : 153.489,49 € 
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ος Ρηγούτσος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ             
α) έχοντας υπόψη : 

1. τον Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/τ.Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», ως προς τις διατάξεις του που έχουν τεθεί σε ισχύ 
και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/τ.Α) και με τον νόμο Ν. 4368/2016 
(ΦΕΚ 160/τ.Α) και ισχύει, 

2. τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 
85Α/7-4-2014) και ισχύει,  

3. της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» σχετικά με «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλα-
γές», 

4. τον Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 /τ.Α), άρθρο 239.3 («Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων υπηρεσιών 
από την Γενική Γραμματεία Εμπορείου»), 

5. τον Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2013» και ειδικότερα ρυθμίσεις που αφορούν την συμπλή-
ρωση του Π.Δ. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 9) και την τροποποίηση της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκ-
τρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10).  

6. του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της  διοίκησης», 

7. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α)  «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεν-
τρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 

8. το άρθρο 68 του νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατά-ξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 
88/τ.Α) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λο-
ιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», 

9. του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α), όπως ισχύει, 

10. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ Α’223/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου » 
(άρθρο 12, παρ. 3δ), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 49947 Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 1666/τΒ΄/10-08-2015) και ισχύει, 

12. του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α) «Καταχώρηση των δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο νομαρ-
χιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (ιδίως με τον Ν. 
3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8), 

13. το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 
14.  τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 
15. τις διατάξεις του Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή τα ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29.6.2000 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών τα εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/ τ. Α). 
16. τον Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 247/τ. Α), 
17. του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 
18. τον Ν.2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 107/τ. Α), 
19. το Ν.Δ.496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/τ. Α), 

 
β) Τις αποφάσεις :  

1.  την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 
όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9-2009), 28020/ΕΥΘΥ 
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1212 (ΦΕΚ 1088Β/19-7-2010), 18818/ΕΥΘΥ 864  (ΦΕΚ 1111Β/3-6-2011) και 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 
292Β/13-2-2013) και ισχύει, 

2. την ΚΥΑ με Αριθμ. Π1/2380 : «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεν-
τρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400Β/20-12-2012), 

3. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), (ΦΕΚ 2677Β/21-10-2013)», 

4. την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

5. την Υ.Α. 5143 «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, 
του άρθρου 4 του Ν.4013/ 2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει.» (ΦΕΚ 3335Β/11-12-2014), 

6. την με αριθμό 2/59649/0026/17-10-01 (ΦΕΚ 1427/01) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
''Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του αρ. 80 του Ν.2362/95'', 

7. την υπ' αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11.08.2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των 
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορο-
ύν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 

8. την με αριθμό 105/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 
ΩΡΤΡ7ΛΞ-70Σ) για την έγκριση της Διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝ-
ΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». 

 
Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση με τα παραπάνω και υπό την προϋπόθεση ότι αυ-
τό θα εντοπιστεί από διοικητική προσφυγή (ένσταση) διαγωνιζομένου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Παραρτήμα-
τος Α της παρούσας Διακήρυξης, τότε, όπως εξ' άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατισχύουν τα ανα-
φερόμενα στα παραπάνω (α) και (β) σύμφωνα με την τροποποίηση που φέρει η αλλαγή στη νομοθεσία. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότε-
ρη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου της Παροχής Υπηρεσίας : ΄΄ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡ-
ΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – 
ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ΄΄, προϋπο-
λογισμού εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών 
(153.489,49 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (16 % και 23 % ανάλογα με τα ισχύοντα ανά Περιφερειακή 
Ενότητα). 
 Η συνολική πράξη διαιρείται σε εννέα διακριτά Τμήματα, ανά περιφερειακή ενότητα, ως εξής : 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ  
(m2) 

ΤΜΗΜΑ 1 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 4.293,76 

ΤΜΗΜΑ 2 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ 180,00 

ΤΜΗΜΑ 3 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 595,00 

ΤΜΗΜΑ 4 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 156,20 

ΤΜΗΜΑ 5 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ 418,00 

ΤΜΗΜΑ 6 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 40,00 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
(Α.Α.)  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ   

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλαδή με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.  

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα  Δι-
ακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4155/13 (ΦΕΚ 
120Α/29-5-2013) ''Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις'' και στο άρθρο 11 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677Β/21-10-2013) ''Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)''.  

 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ            

     Η Προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr του Προγράμ-
ματος ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ και δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυ-
βέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο. 

 
Η Διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή (πλήρης με όλα τα Παραρτήματά της) αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 
www.pnai.gov.gr (στην διαδρομή : www.pnai.gov.gr ► ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ►) της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικ-
τυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Επίσης στάλθηκε στα Επιμελητήρια της χώρας και τον ΕΟΜΜΕΧ ή στον 
καθολικό διάδοχό του, για ενημέρωση. 
 
Στοιχεία των σχετικών δημοσιεύσεων αναφέρονται στο άρ. 5 του Παραρτήματος Α της παρούσας. 
 
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής Προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ύστερα 
από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία Δημοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο. Η προκήρυξη θα 
δημοσιευθεί επίσης και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr του Προγράμματος ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.  
 

 Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν ως εξής :    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΤΜΗΜΑ 7 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 835,5 

ΤΜΗΜΑ 8 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 353,00 

ΤΜΗΜΑ 9 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 369,53 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) 
 

7.240,99 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ.Δ.Σ. (ΦΕΚ) 
 

24-3-2016 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  

 (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 

 
31-3-2016 

 

 

 3. ΔΙΑΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγω-
νισμών (Ν.4155/2013 ΦΕΚ Α’120 όπως ισχύει και της Π1/2390/16-10-2013 ΦΕΚ Β’2677/2013 Υπουργικής Από-
φασης).  
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

1-4-2016  

ώρα 00:01’  

3-5-2016  

ώρα 23:00’  

 
Μετά  το πέρας της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βε-βαιώνεται αυτό-
ματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρ. 6 του Ν.4155/2013 καθώς και 
στο άρ. 6 της ΥΑ/Π1/2390/16-10-2013. 
 
Η υποβολή εντύπων, όπου αυτή απαιτείται, θα γίνεται στη διεύθυνση του άρθρου 1 του Παραρτήματος Α της  πα-
ρούσας. 
 
Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα της παρούσας Διακήρυξης. Δεν γίνονται 
δεκτές και θα απορρίπτονται, προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία περισσότερα από ένα Τμήματα ή το σύνολο 
των Τμημάτων της Διακήρυξης, αλλά και προσφορές για μέρος μόνον Τμήματος ή Τμημάτων. 
 
Δεν  επιτρέπονται  και θα  απορρίπτονται ως  απαράδεκτες  εναλλακτικές προσφορές  και     αντιπροσφορές. 
 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για χρονικό διάστημα 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών. 
 
4. ΔΙΑΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου και τα αρμόδια προς τούτο πιστοποιημένα όργανα, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr., όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας Διακήρυξης. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την Δευτέρα 9 - 5-2016 και ώρα 
10 : 00 π.μ. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΡΑ 

9-5-2016  10:00 π.μ. 

 
Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών οι προσφέροντες που έχουν το σχετικό δικαίωμα, δύνανται α-
μέσως μετά την αποσφράγιση να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των προσφορών που αποσφρα-
γίστηκαν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. 
 
Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Δια-
κήρυξης δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

      Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  
β)  ενώσεις / κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
γ)  συνεταιρισμοί. 
 
Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
την προσφορά. 
 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογ-
ραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, 
που περιγράφεται στο άρθρο 8 του Παραρτήματος Α της παρούσας Διακήρυξης. 
 
6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. 
Η επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 
 
Οι τιμές προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών.   
 
7. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.  
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
Κατηγορία : Αμοιβές για Δαπάνες Καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) - ΚΑΕ:0875.  
 

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
μόνο από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς ή προσφέροντες.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που υποβληθούν με τρόπο άλλο από αυτό που περιγράφεται 
ανωτέρω. 
 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού. 
 
9. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. 
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν κατά περίπτωση την Α.Α. ή τον Ανάδο-
χο.  
 
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. 
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα Απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ́ ΄ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ΄΄,   
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ́ ΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ΄΄, 
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- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ́ ΄ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ΄΄.  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ́ ΄ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ΄΄ 

 
 
 
 

 
                                                       Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ 
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Άρθρο 1ο – Αναθέτουσα Αρχή. 
Αναθέτουσα Αρχή : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  (στο εξής '' Περιφέρεια'' ή '' Α.Α.'' ). 
 
Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι :  
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  Διεύθυνση Οικονομικού,  Πλατεία Τσιροπινά – T.K. 84100 Ερμούπολη, Σύρος, 
Κυκλάδες, ΕΛΛΑΔΑ  
Τηλέφωνο                   :  ++30–22813- 61519, 61528  
Φαξ                               :  ++30–22810-88877, 79370 

       Δικτυακός Τόπος (URL)  :    www.pnai.gov.gr  
 

Άρθρο 2ο – Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 
Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για 
τον καθαρισμό των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Κυκλάδων, όπως περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα : 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

 
Α’ Κτίριο : στεγάζονται η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, η Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού (κτίριο ΄΄Χαλκιά΄΄ – Ερμούπολη). 

868,00  

 
Β’ Κτίριο : στεγάζονται η Δ/νση Ανάπτυξης, η Δ/νση Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας και η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών (κτίριο ΟΤΕ – 
Ερμούπολη). 

 
 

1.100,00 

 
Γ’ Κτίριο : στεγάζεται η  Δ/νση Τεχνικών Έργων (επί της Πλατείας Λαϊκής 
Κυριαρχίας – Ερμούπολη). 

372,00 

 
Δ’ Κτίριο : στεγάζονται η Δ/νση Οικονομικού, Δ/νση Διοίκησης, Δ/νση 
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Νομική Υπηρεσία, Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη και Γραφείο Περιφερειάρχη και λοιπές υπηρεσίες (επί 
της Πλ.Τσιροπινά – Ερμούπολη). 

800,00 

 
Ε’ Κτίριο : στεγάζεται η  Δ/νση Κτηνιατρικής  

90,00 

 
ΣΤ’ Κτίριο : στεγάζεται η  Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 
338,76 

 
Ζ’ Κτίριο : στεγάζονται οι  οργανικές μονάδες Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (περιοχή «Λειβάδια» - Μάννα). 

550,0 

 
Η’ Κτίριο : στεγάζεται το ΚΕΔΥΠ (πρώην ΚΔΑΥ)  

175,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΣΥΡΟΥ 

 
4.293,76 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

 
Κτίριο στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Άνδρου (Χώρα Άνδρου)  

180,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ 

 
180,00 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

 
Α Κτίριο : στεγάζονται το Τμ. Διοίκησης, Γρ. Εντεταλμένου Συμβούλου 
και η Κτηνιατρική Υπηρεσία (ιδιόκτητο κτίριο στα Φηρά)  

190,00 

 
Β Κτίριο : στεγάζονται το  Τμήμα Ανάπτυξης και Τμ. Αγροτικής Οικονομί-
ας (Φηρά)  

135,00 

 
Γ Κτίριο : στεγάζονται το  Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμ.Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και Γρ. Δημόσιας Υγιεινής (Φηρά)  

270,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΘΗΡΑΣ 

 
595,00 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

 
Κτίριο στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Κέας (Ιουλίδα)  

111,20 

 
Κτίριο του Τμήματος Κτηνιατρικής  

45,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ 

 
156,20 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

 
Α’ Κτίριο  στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Μήλου (κτίριο Νίνου - Μήλος) 

197,00 

 
Β’ Κτίριο στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Μήλου (κτίριο Κολιαράκη – Μήλος)  

180,00 

 
Γ’ Κτίριο στέγασης Τμ. Αγροτικής Οικονομίας (χώρος παραχωρηθείς από 
ΕΑΣ) (Μήλος) 

20,00 

Δ Κτίριο στέγασης Αγρ. Κτηνιατρείου Σίφνου(Σίφνος) 
 

21,00 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΜΗΛΟΥ 
 

418,00 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

Κτίριο που στεγάζεται το Αγροτικό Κτηνιατρείο (Μύκονος)  
 

40,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ  
40,00 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

Κτίριο στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Νάξου (Χώρα)  
 

704,50 

ΚΕΔΔΥ Νάξου  
 

131,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΝΑΞΟΥ 
 

835,50 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

Α’ Κτίριο : στεγάζεται το Τμ. Αγρ. Οικονομίας (Παροικιά)   
90,00 

Β’ Κτίριο :  στεγάζεται το Τμ. Κτηνιατρικής (Παροικιά)   
60,00 

Γ’ Κτίριο :  στεγάζεται το Τμ. Μεταφορών (Παροικιά)   
113,00 

Δ’ Κτίριο :  στεγάζεται το Τμ. Διοίκησης, το Γραφείο Εντεταλμένου Συμ-
βούλου , το Τμήμα Τεχνικών Έργων και το Γραφείο Δημ. Υγιεινής (Παροι-
κιά)  

 
90,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΠΑΡΟΥ 353,00 
  

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

Α’ Κτίριο :  στεγάζεται το Τμ. Κτηνιατρικής (Χώρα)   
70,00 

Β’ Κτίριο : στεγάζονται οι λοιπές υπηρεσίες της Π.Ε. (Χώρα)   
299,53 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΤΗΝΟΥ 369,53 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 

7.240,99 m2 

 
Η Τεχνική Περιγραφή του εφαρμοζόμενου Προγράμματος αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β  (Τεχνική Πε-
ριγραφή) της παρούσας Διακήρυξης.  
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Άρθρο 3ο – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προγράμματος. 
Η συνολική δαπάνη για το παρόν πρόγραμμα, έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων 
τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (130.337,82 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (16 % και 
23 % κατά περίπτωση). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως : 
 
 

 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. ετών 2016 - 2017 και θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) – Κατηγορία : Αμοιβές για Δαπάνες Καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και 
νομικά πρόσωπα) , ΚΑΕ : 0875. 

Άρθρο 4ο – Ορισμοί – Συντομογραφίες. 
4.1 Οι ακόλουθοι όροι που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη, έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται 
στη συνέχεια : 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) : Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, 
το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, 
τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 
Ν.4155/2014, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. 
Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ :Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στoν οποίo λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο δια-
δίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr.  
Χρήστες : Οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) και του άρθρου 2 παρ. 7 του 
Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α΄ 63) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των 
καθηκόντων τους. 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ -  ΜΗΛΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - 

ΝΑΞΟΥ - ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(m2) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ 
(€/ m2) 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(προ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(με ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΣΥΡΟΥ 

4.293,76 18 16 % 77.287,68 89.653,71 

ΤΜΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΑΝΔΡΟΥ 

180,00 18 16 % 3.240,00 3.758,40 

ΤΜΗΜΑ 3 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΘΗΡΑΣ 

595,00 18 23 % 10.710,00 13.173,30 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 

156,20 18 16 % 2.811,60 3.261,46 

ΤΜΗΜΑ 5 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΜΗΛΟΥ 

418,00 18 16 % 7.524,00 8.727,84 

ΤΜΗΜΑ 6 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

40,00 18 23 % 720,00 885,60 

ΤΜΗΜΑ 7 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΝΑΞΟΥ 

835,5 18 23 % 15.039,00 18.497,97 

ΤΜΗΜΑ 8 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΠΑΡΟΥ 

353,00 18 23 % 6.354,00 7.815,42 

ΤΜΗΜΑ 9 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΤΗΝΟΥ 

369,53 18 16 % 6.651,54 7.715,79 

ΣΥΝΟΛΑ 7.240,99   130.337,82 153.489,49 
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Ηλεκτρονικά δεδομένα : Κάθε αφαιρετικό σύνολο στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αναπαριστά πλη-
ροφορία αποθηκευμένη σε κάθε μέσο, το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστικό / πληροφοριακό σύστημα, με 
ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που δεν 
μπορούν να αναγνωστούν άμεσα, όπως και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγγράφεται ο-
ποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφόσον το εν λόγω περιεχόμενο δεν 
επιφέρει έννομες συνέπειες και δεν προορίζεται ούτε είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που μπορούν να έχουν 
έννομες συνέπειες. 
Ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΣΗΔΗΣ : Το διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά με 
γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η επεξεργασία περιλαμ-
βάνει ιδίως την ευρετηρίαση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των εγγράφων. Μέρος του ηλεκτρονικού αρχείου Ε-
ΣΗΔΗΣ είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
204). 
Περιφέρεια : η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.)  : Το κράτος, οι αρχές, τοπικές ή περιφερειακές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι 
ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από τις προαναφερόμενες αρχές ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου (άρθρο 2§9 Π.Δ. 
60/2007). Στον παρόντα διαγωνισμό, Α.Α. είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, η οποία προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στην 
οποία θα κατατεθούν οι προσφορές και η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την Σύμβαση για την υλοποίηση 
του Προγράμματος.   
Δικαιούχος : η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
Φορέας του Προγράμματος ή Φορέας : η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού (Υ.Δ.Δ.) : Το Τμήμα Προμηθειών της Δνσης Οικονομικού, της Γενικής 
Δνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  
Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο : Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται αιτιολογημένα (αποφασίζον όργανο) 
έναντι ενστάσεων που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. 
ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια της σχετικής σύμβασης. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα 
πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού αλλά και κάθε εισήγηση των γνωμοδοτικών οργάνων και εκδίδει την α-
πόφαση κατακύρωσης. Οι αποφάσεις του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χα-
ρακτήρα και κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού και μέχρι την απόφαση κα-
τακύρωσης, για την τυχόν υποβολή προσφυγών ή ενστάσεων. 
Μετά την απόφαση κατακύρωσης της Σύμβασης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο της ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΣ είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο.   
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση (Ε.Δ.Δ.) της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και 
την εισήγηση για ανάθεση της παρεχόμενης Υπηρεσίας συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγ-
κροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξε-
ις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελούμενο από 
τρία ή πέντε μέλη (άρθρο 38 Π.Δ.118/2007). Η Ε.Δ.Δ γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διε-
νέργεια του διαγωνισμού ως και κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. ως γνωμοδοτικές ενέρ-
γειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.   
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (Ε.Α.Ε.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : Το αρμόδιο συλλογικό γνωμο-
δοτικό όργανο της Α.Α. το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις 
περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, για την εξέταση και 
γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων που υποβάλλονται στον παρόντα διαγωνισμό, για τους λόγους και με την δια-
δικασία που προβλέπεται στο Π.Δ.118/2007 και το οποίο αποτελείται από τρία ή πέντε μέλη (άρθρο 38 
Π.Δ.118/2007) διαφορετικά από τα μέλη της Ε.Δ.Δ.  
Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών (Ε.Π.Π.Υ.) : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το οποίο 
συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών 
και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και το οποίο έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της 
πορείας της σύμβασης και της παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνεργασία με την Υ.Δ.Δ. Οι Ε.Π.Π.Υ. 
δεν είναι αποφαινόμενα όργανα. Κάθε Ε.Π.Π.Υ. θα είναι τουλάχιστον 3μελής (άρθρο 38 Π.Δ.118/2007).  
Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών : πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού παρέχονται από 
τον κο Γιώργο Ρηγούτσο, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών της Δνσης Οικονομικού, τηλ. 22813-61519.   
Παροχή Υπηρεσίας, ή Παρεχόμενη Υπηρεσία, ή Πρόγραμμα : η ''ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ 
– ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ''. 
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Διακήρυξη : Η απόφαση Διακήρυξης της παρεχόμενης υπηρεσίας με τα Παραρτήματά της που έχει εγκριθεί με 
απόφαση της Α.Α. και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους / συμμετέχοντες / προσφέ-
ροντες και περιέχει την περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις ο-
ποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Α.Α.  
Προκήρυξη Διακήρυξης ή Περίληψη Διακήρυξης ή απλά Προκήρυξη : Η περίληψη των ουσιωδών στοιχείων 
της Διακήρυξης (άρθρο 4§2α Π.Δ. 118/2007).  
Είδος Σύμβασης : Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 
Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος  :  Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Τμήμα προσώπων 
συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Εκπρόσωπος/ποι (του διαγωνιζόμενου) : Το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφο-
ρά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι 
παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 
πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης / 
κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλή-
ρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail κλπ), ορίζει 
σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Α.Α. με τον Προσφέροντα. 
Ηλεκτρονικός Φάκελος Προσφοράς: Το σύνολο των αρχείων / εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από 
ένα οικονομικό φορέα σύμφωνα με την διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού. Ο 
Ηλεκτρονικός Φάκελος Προσφοράς περιλαμβάνει σε χωριστούς (υπο)φακέλους :  
(α)  Τον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικών - Τεχνικής Προσφοράς με τα δικαιολογητικά, τις υπεύθυνες δηλώσεις, τα 
έγγραφα στοιχεία απόδειξης της τεχνικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας και τα λοιπά στοιχεία συμμετοχής 
του διαγωνιζομένου καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.   
(β) Τον (υπο)φάκελο Οικονομικής Προσφοράς με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  
(Υπο)φάκελος :  Κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο Σύστημα.  
Δικαιούχος : Ο κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, άρθρο 2§4 του Κανονισμού (ΕΚ)1083/2006 της 11/7/2006 του Συμβουλί-
ου, δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την υλοποίηση πράξεων. Στον συγκεκρι-
μένο διαγωνισμό δικαιούχος του Προγράμματος είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. 
Κατακύρωση ή Απόφαση Κατακύρωσης : Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίζεται ο Ο-
ριστικός Ανάδοχος για ένα ή περισσότερα Τμήματα του Προγράμματος, η οποία κοινοποιείται μέσω του Συστήμα-
τος σε αυτόν.  
Ανάδοχος : Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα συνάψει Σύμβαση 
με την Α.Α. για ένα ή περισσότερα Τμήματα για την υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με τον τρόπο και τη 
διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, από τα αρ-
μόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της Α.Α., άρθρο 11 παρ 2 , ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677Β/21-10-2013). 
Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος, η 
οποία υπογράφεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης. Η Σύμβαση υπό μορφή σχεδίου επισυ-
νάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη (Παράρτημα Δ).  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ή Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Α.Α. συνολική δαπάνη για την υλο-
ποίηση της προκηρυσσόμενης παροχής Υπηρεσίας.  
Συμβατικό Ποσό ή Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης ή Συμβατική Αξία : Η συνολική δαπάνη για την 
υλοποίηση της προκηρυσσόμενης παροχής Υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται από την οικονομική προσφορά του 
αναδόχου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η πράξη και η οποία αναφέρεται στην 
Σύμβαση.   
Συμβατικά τεύχη : Τα συνημμένα τεύχη στην Σύμβαση μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα απόφαση Διακήρυξης με τα πα-
ραρτήματα της και την προσφορά του αναδόχου.  
Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται, για τους ημεδαπούς, δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(ΦΕΚ 75Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής 
αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του 
στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις ή δηλώσεις ή βεβαιώσεις που συντάσσονται / εκδίδονται από τον προσφέ-
ροντα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, φέρουν ψηφιακή υπογραφή του έχοντος προς 
τούτο υποχρέωση και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση υπογραφής στην έντυπη μορφή τους (εφεξής 
Υπεύθυνη Δήλωση '' Α'' ). 

16PROC004064104 2016-03-23



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016-2017 16

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις ή βεβαιώσεις που δεν έχουν συνταχθεί / εκδοθεί από τον ίδιο τον 
προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και επί πλέον προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην Α.Α. εντός τριών (3) 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (εφεξής Υπεύθυνη Δήλωση Β). Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση 
σε έντυπη μορφή θα φέρει την υπογραφή του προσφέροντος και σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση 
νομικού προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από όποιον ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη 
ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγ-
ραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).  
Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες, συνοδευόμενες από το 
γράμμα ''Α'' ή ''Β'' κατά περίπτωση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δή-
λωση», «ρητή δέσμευση», «δήλωση», βεβαίωση κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της 
προσφοράς υποψηφίου. 
Λοιπά στοιχεία : Τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία (όπως πίνακες παραδόσεων,  προγράμματα εκπαίδευσης, προγ-
ράμματα συντήρησης, εκθέσεις για το προφίλ ή για τον εξοπλισμό της επιχείρησης, τεχνικές περιγραφές, λογιστικά 
έγγραφα, αντίγραφα καταστατικού, κλπ) που εκδίδονται ή συντάσσονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, υποβάλ-
λονται σε μορφή αρχείου .pdf, φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του και δεν απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 
μορφή στην Α.Α. 
Έγγραφα ή στοιχεία τρίτων (πχ ποινικά μητρώα, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητος, βεβαιώσεις επιμελη-
τηρίων κλπ) υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf, και, εφόσον δεν  φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του (τρίτου) 
εκδότη, προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην Α.Α.  
Όπου ζητούνται τεύχη ΦΕΚ, αυτά υποβάλλονται μόνο στην ηλεκτρονική τους μορφή.  
Υποβολή : νοείται η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών / εγγράφων και  λοιπών στοιχεί-
ων σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 
Προσκόμιση : νοείται η κατάθεση, σε έντυπη μορφή, όσων δικαιολογητικών / εγγράφων και λοιπών στοιχείων 
ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, με διαβιβαστι-
κό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. 
Τα κάθε είδους δικαιολογητικά και στοιχεία (συμμετοχής, κατακύρωσης, στοιχεία τεχνικής προσφοράς κλπ) προσ-
κομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλ-εκτρονική υποβολή και σε έντυπη 
μορφή, εφόσον είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου  11 
του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύ-
ρωσης των αντιγράφων τους. 
Έγγραφα : Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων (π.χ. 
δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και κατακύρωσης, εγγράφων τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς κλπ) στην Α.Α. 
στον παρόντα διαγωνισμό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις 
οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 
45). Ειδικότερα : 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων. 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων. 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων.   
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα. 
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
Πτωχευτικός Κώδικας : ο Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/10-7-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 
Περιφερειακές Ενότητες του νομού Κυκλάδων : τα νησιά του νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στον Πίνακα του άρθρου 2 του Παραρτήματος Α της παρούσας Διακήρυξης, 
στις οποίες πρόκειται να λάβει χώρα το Πρόγραμμα.  

  
4.2 Συντομογραφίες. 
Στο κείμενο της Διακήρυξης οι παρακάτω συντομογραφίες ερμηνεύονται ως εξής : 
Γ.Ε.ΜΗ.  :  Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Γ.Ε.ΜΗ. καθιερώθηκε με τον Ν. 3419/2005, ο οποίος τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3853/2010 (Α΄ 90), τον Νόμο 4038/2012 (Α΄14) ,τον Νόμο 4072/2012 (Α΄ 86) και τον Ν.4155/13 (Α΄ 
120). Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., 
Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) που ασκούν εμπορία, ενώ ιδρύεται σε κάθε επιμελητήριο ειδική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Με την 
ΚΥΑ Κ1-802 (ΦΕΚ 470Β/24-3-2011) τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. και πλέον οι εταιρείες που ιδρύον-
ται μετά την 4/4/2011 πρέπει να καταθέτουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά έγγραφα για την σύστασή τους και την εγ-
γραφή τους σε αυτό.  
MIS  : Management Information System, ο χαρακτηριστικός αριθμός (κωδικός) με τον οποίο ανευρίσκεται κάθε 
ενταγμένη πράξη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Οικονομίας και Αντα-
γωνιστικότητας  
ΣΔΣ : Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων, συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρου-
γουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 1993 και αντικατέστησε την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμ-
πορείου του 1947 (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) και η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική 
Βουλή με τον Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α).  
Τ.Δ.Δ.Σ. : Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων. Ένα από τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου 
δημοσιεύονται σε περίληψη όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελε-
τών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νο-
μοθεσία και η οποία περίληψη περιλαμβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία της οικείας διακήρυξης (Ν. 3469/2006, 
ΦΕΚ 131Α/28-6-2006, άρθρα 6,7 και  9). 
Κ.Π.Δ. : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α'/10.7.2007). 
ΕΑΑΔΗΣΥ  :  Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Ανεξάρτητη Αρχή που συστήνεται, έχει αρμοδιό-
τητες, συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, όπως ορίζεται στον Ν.4155/13 και την ΥΑ 
Π1/2390 (ΦΕΚ 2677Β/21-10-2014)   
ΚΗΜΔΗΣ : Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, όπως ορίζεται στον Ν.4013/11 
(Α΄204) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/12 και στην ΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400Β/20-12-2012). 

Άρθρο 5ο – Δημοσίευση της Προκήρυξης. 
                        5.1 Δημοσιεύσεις. 

Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της Προκήρυξης στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε : 
• στο Τ.Δ.Δ.Σ. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) στις  24-3-2016. 
• στον Ελληνικό τύπο σε : 

- δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, τις «Ναυτεμπορική» και «Ημερησία». 
- σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες του Νομού Κυκλάδων που έχουν την 

έδρα τους σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά νησιά, τις : «Κοινή Γνώμη», «Κυκλαδική» και «Λόγος των 
Κυκλάδων». 

στις  31-3-2016 (τελευταία δημοσίευση), 
• αναρτήθηκε, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»). 
• αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη Σύρου (Πλα-

τεία Τσιροπινά) και στην Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας). 
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Η Διακήρυξη πλήρης σε ηλεκτρονική μορφή : 

• καταχωρηθήκε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (url) : www.pnai.gov.gr, στην διαδρομή : www.pnai.gov.gr 
► ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ►,  

• στάλθηκε στα Επιμελητήρια της χώρας. 
 
5.2 Έξοδα δημοσιεύσεων. 
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο, για μεν τις εφημερίδες που προβλέπει το άρθρο 4 
παρ. 2 του Π.Δ.118/2007 βαρύνουν την Α.Α., για δε τις εφημερίδες που προβλέπει το άρθρο 3 του Ν.3548/2007 
βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος (Ν.3801/2009, άρθρο 46).   
 
Σε περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι του ενός Ανάδοχοι, λόγω της δυνατότητας  υποβολής διακριτών 
προσφορών για ένα ή και περισσότερα Τμήματα από κάθε υποψήφιο προμηθευτή, οι δαπάνες των δημοσιεύσεων 
που θα βαρύνουν τον κάθε Ανάδοχο θα επιμεριστούν ποσοστιαία, λαμβάνοντας υπόψη για τους υπολογισμούς τα 
μεγέθη του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε Τμήματος όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος 
Παραρτήματος.   
 
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες Δημοσίευσης Τμημάτων του διαγωνισμού που τυχόν δεν υπάρξει ανάδοχος 
καλύπτονται από την Α.Α..  
 
5.3 Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Α.Α., συμπληρωματικές πληροφορίες και διευ-κρινίσεις σχετικά 
με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, υποβάλλοντας αιτήματα αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 
αιτήματα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκ-
τρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκ-
τρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 
Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ζητηθούν μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης 
της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007, η Α.Α. θα απαντήσει ηλεκτρονικά το αργότερο τρε-
ις (3) εργάσιμες ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές παρέχονται επίσης ηλεκ-
τρονικά, το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών (χωρίς όμως ο προσφέρων να έχει το δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του 
Π.Δ. 118/2007), στον δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
 
5.4 Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών του ανωτέρω χρο-
νικού διαστήματος είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. 
 

 5.5 Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσε-
ις εκ μέρους της Α.Α..  
 

Άρθρο 6ο – Χρόνος και δικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού. 
6.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην επόμενη 
παράγραφο 6.2, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ 120Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το 
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Π.Δ. 118/2007, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και εν γένει στοιχεία που απαιτούνται, εφόσον πρώτα εξασ-
φαλίσουν τη σχετική πι-στοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 
 
6.2 Χρόνος και τόπος ανάρτησης. 
Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς :  
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 23-03-2016. 
 
6.3 Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα (30) 
ημερών (εφόσον δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007), από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 
στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr του Προγράμματος ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄, στο   Τεύχος Διακη-
ρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον ελληνικό τύπο. Στην περίπτωση διαφο-
ρετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, ορίζεται συνεπώς η 3/5/2016 και 
ώρα 23:00μ.μ'. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβο-
λής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες, εκτός εάν η κατάθεση των προσφορών, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και 
ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή όλων των προσφορών. 
 
6.4 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνε-
ται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 
του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 
6.5 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος Παραρτήματος.  
 
Συνεπώς ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 9- 5-2016 και ώρα 
10 : 00 π.μ.'.               
 
6.6 Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται επίσης αποδεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 7ο – Γλώσσα σύνταξης των προσφορών. 
7.1 Οι προσφορές των υποψηφίων και κάθε σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο (πιστοποιητικά αιτήσεις για παρο-
χή διευκρινίσεων, υποβολή ενστάσεων, αλληλογραφία κ.ά.) θα υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην ελλη-
νική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες όμως οπωσδήποτε από επί-
σημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  
 
Τα έγγραφα της Σύμβασης συντάσσονται επίσης στην ελληνική γλώσσα.  
 
Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και δημόσια έγγρα-
φα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμό-
διο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά 
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  
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Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αλλά και κάθε αυστηρά τεχνικός όρος για τον ο-
ποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική, μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική 
γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Δ.Δ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από  τους προσφέροντας την μετάφραση οποι-
ουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς. 
 
7.2 Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου συμμετέχοντος 
ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισ-
μού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία 
συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών   του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα 
ή/και τον ανάδοχο.  
 
7.3 Τα τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπο-
γεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύ-
θυνη δήλωση Α, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα αναγ-
ραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασ-
κευαστικού οίκου. Σε κάθε περίπτωση, η Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα 
να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά και ο τελε-
υταίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που του έχει ταχθεί.  

Άρθρο 8ο : Συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 
8.1 Διαδικασία εγγραφής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογ-
ραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία : 
1. Οι οικονομικοί φορείς / χρήστες αιτούνται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gr ) την 
εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης, ταυτοποι-
ούμενοι ως εξής : 

• Όσοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται με χρήση του ονόμα-
τος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που τους έχει αποδοθεί από το σύστημα ΤAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η εγγραφή εγκρίνεται από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς / χρήστες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτουν ελληνι-
κό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον VAT 
Identification Number (αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α.) και ταυτοποιούνται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων 
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η εγγραφή εγκρίνεται από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς / χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται αποστέλ-
λοντας στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου : 
- Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, ή, 
- Ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 60/2007 (Παραρτήματα ΙΧ Α, ΙΧ 
Β, ΙΧ Γ) και τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με 
το οποίο να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο. Η βεβαί-
ωση ή το πιστοποιητικό υποβάλλεται σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ηλεκ-
τρονικά αλλά και εγγράφως (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή εντός προθεσμί-
ας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. 

 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλι-
ξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  
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8.2 Στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά φορείς με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και τον σχετι-
κό απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό, για την οργάνωση και υλοποίηση του Προγράμματος.  

 
8.3 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
β)  ενώσεις / κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, 
γ)  συνεταιρισμοί. 
 
Αναλυτικότερα : 
- φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλά-
δα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην 
Διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ ή τέλος σε 
άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα 
πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσω-
πα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα 
που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοί-
κηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.  

 
- ενώσεις / κοινοπραξίες των ως άνω προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋ-
ποθέσεις : 
• προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 
στην ένωση / κοινοπραξία, 

• οι ενώσεις / κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις των διοικήσεων όλων των μελών το-
υς (εταίρων της ένωσης / κοινοπραξίας), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι 
σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο επικεφαλής της ένωσης / κοι-
νοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση / κοινοπραξία, 

• οι διαγωνιζόμενες ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσω-
πο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομι-
κών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη 
που αποτελούν την ένωση / κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 
πράξη, 

• ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ. ή σε άλλες χώρες κατ΄ εφαρμογήν της ΣΔΣ, ή σε τρί-
τες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ, 

• οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 
προσφοράς τους, 

• με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτω-
ση κατακύρωσης της παρεχόμενης Υπηρεσίας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
Σύμβασης, 

• σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης / 
κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιο-
λόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσ-
φοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βί-
ας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να 
εγκριθεί με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Α.Α. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου, 

• στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης ή   κοινοπραξίας 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και το ειδικό μέρος της Υπηρεσίας, με το οποίο θα ασχολη-
θεί στο πλαίσιο υλοποίησής της, καθώς επίσης και το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντισ-
τοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα πρέπει να κα-
λύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λει-τουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργα-
νισμού Εμπορίου. 
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Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να διορίσουν εκ-
πρόσωπο και Αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλει την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν αλληλογ-
ραφία με την Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του με την Αναθέτουσα Αρ-
χή. Ο εκπρόσωπος και Αντίκλητος πρέπει να έχει υποβάλει τα παραστατικά εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρ. 6, 
παρ. 1, περ. γ του Π.Δ. 118/2007. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισμός εκπροσώπου και Αντικλή-
του, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός μετέχει σε ένωση προσώπων, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, και έχει 
συνεπώς συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (ι) της ενότητας 4, του άρθρου 12 της παρούσας. 
 
8.4 Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελ-
ματικά ή εμπορικά μητρώα και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Οι υποψήφιοι 
που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορι-
κό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να υποβάλουν ηλεκτρονικά ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιη-
τικό.  
 
8.5 Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλο-
υν την προσφορά τους. Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση / κοινοπραξία, η Α.Α. δύναται να 
ζητήσει από την ένωση / κοινοπραξία να λάβει ορισμένη νομική μορφή, του κειμένου της Σύμβασης διαμορφού-
μενου αναλόγως. 
 
8.6 Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο της ζητούμενης παρεχόμενης 
υπηρεσίας (για όλους τους χώρους που προσδιορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη) και όχι για μέρος αυτής. 
 
Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν τμήματα εφαρμογής του προγράμματος ή προσφέρουν μικρότερη χρονική πε-
ρίοδο εφαρμογής του όπως αυτή καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
8.7 Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο σε ένα σχήμα 
προσφερόντων της παρούσας Διακήρυξης. Εφόσον υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλει ατομικά 
προσφορά, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Στην 
περίπτωση αυτή θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται όλες ως απαρά-
δεκτες. 
 
Κάθε υποψήφιος, πρέπει : 
- να έχει εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δημοσίων ή ιδιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, και  
- να διαθέτει Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο. 
 
8.8 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας του, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των 
όρων της Διακήρυξης και της σχετική νομοθεσίας  από μέρους του προσφέροντα. 
 
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισ-
μό.  
 
8.9 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει, ανα-
βάλει ή επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για τον λόγο αυτό 
στους Υποψηφίους, εκτός των περιπτώσεων που οφείλονται σε παράβαση του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμ-
βάσεων.  
 
8.10 Σε περίπτωση που Υποψήφιος υποβάλει με την προσφορά του στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χα-
ρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε έννομα συμφέροντά του, τότε ο Υποψήφιος 
υποχρεούται να σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής διεξαγωγής του εν λόγω 
Διαγωνισμού τα στοιχεία εκείνα της Προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφο-
ρίας «εμπιστευτικού χαρακτήρα» αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του Υποψηφίου. 
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Άρθρο 9 ο : Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. 
9.1 Αποκλείεται από το διαγωνισμό συμμετέχων εφόσον : 
- έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Α.Α. με οποιο-
δήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43§1 του Π.Δ. 60/2007 [και άρ-
θρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι : 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφο 1 της κοινής δρά-
σης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

ii)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμ-
φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

iv) iν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76). 

 
Επί πλέον, από τον διαγωνισμό αποκλείεται διαγωνιζόμενος ο οποίος εμπίπτει σε οποιαδήποτε περίπτωση 
για την οποία μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. 
 
9.2 Η Α.Α. μπορεί, εφόσον αμφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, να α-  πευθυνθεί στις 
αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική τους κατάσταση. Όταν 
οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η Α.Α. μπορεί να ζητεί τη συνερ-
γασία των αρμοδίων αρχών.  

 
9.3 Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκαταστημένος ο υ-
ποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως, των διευθυν-
τών επιχείρησης ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υπο-
ψηφίου ή του προσφέροντος.  
 
 

Άρθρο 10ο : Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών - Δομή των υποφακέλων προσφοράς. 
10.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υ-
ποβάλλουν την Προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο εντός της αναγραφόμενης στην Διακήρυξη προθεσμίας. 
 
10.2 Υποφάκελοι – Δομή και περιεχόμενό τους – Τρόπος υποβολής. 
 
Ο ηλεκτρονικός φάκελος κάθε προσφοράς, περιέχει τους ακόλουθους ξεχωριστούς υποφακέλους : 
- έναν (1) υποφάκελο με την ένδειξη ΄΄Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά΄΄ και 
- έναν (1) υποφάκελο με την ένδειξη ΄΄Οικονομική Προσφορά΄΄. 
 
Όπου υποφάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας 
του παρόντος Διαγωνισμού. 
 
Εάν δεν υποβληθούν και οι δύο ως άνω υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από τον διαγωνισμό και οι υποβ-
ληθέντες επιμέρους φάκελοι δεν αποσφραγίζονται. 
 
10.2.1 Υποφάκελος ''Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά''. 
Ένας (Υπο)φάκελος με την ένδειξη ''ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ'',  με 
τις ενδείξεις του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς και επιπλέον την/τις ένδειξη/ενδείξεις με τον αριθμό / τίτλο 
του Τμήματος ή των Τμημάτων (όπως ο αριθμός / τίτλος δίδονται στο άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήματος) για 
το/τα οποίο/α υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. 
 
Στον υποφάκελο ''Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά'' περιλαμβάνονται : 
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α) τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που ζητούνται στο άρθρο 12 του παρόντος πα-
ραρτήματος, με τη σειρά που αυτά ζητούνται. Τα παραπάνω δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής, επιτρέ-
πεται να υποβληθούν μία μόνο φορά σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος υποβάλει διακριτές προσφορές για περισ-
σότερα από ένα Τμήματα στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης. 
και 
β) τα τεχνικά στοιχεία της Παρεχόμενης Υπηρεσίας τα οποία θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού την δυνατότητα να αξιολογήσει την επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου αναδόχου, καθώς και 
την πληρότητα και αρτιότητα του τρόπου υλοποίησης του Προγράμματος. Έτσι μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέ-
χεται πλήρης και αναλυτική τεχνική περιγραφή στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερειακά και με σαφήνεια τα 
χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών στην Ελληνική γλώσσα (τεχνικές προδιαγραφές, 
τεχνικά φυλλάδια των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων, τυχόν πιστοποιητικά), δηλώσεις για τον τρόπο υλοποίη-
σης του Προγράμματος κλπ. Τα σχετικά στοιχεία θα ελεγχθούν κατά την αξιολόγηση των προσφορών.  
 
Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς για περισσότερα από ένα Τμήματα, οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών θα 
υποβάλλονται / προσκομίζονται για κάθε Τμήμα χωριστά. Κάθε τέτοιος επί μέρους φάκελος θα φέρει τις ενδείξεις 
του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς και επί πλέον την ένδειξη «Αριθμός / Τίτλος Τμήματος» (της οποίας η τεχ-
νική προσφορά περιέχεται στον φάκελο, όπως ο αριθμός / τίτλος δίδονται στο άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήμα-
τος). Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόμενου που αντισ-
τοιχούν στο αναφερόμενο Τμήμα όπως αυτά ζητούνται στο άρθρο 12, σε πλήρη σειρά με συνεχή αρίθμηση για όλα 
τα έγγραφά του (συμπεριλαμβανομένων και των prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ).  
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση και στην μεθοδολογία υλοποίησης της Παρεχόμενης 
Υπηρεσίας την οποία δηλώνει ότι θα εφαρμόσει ο προσφέρων.  
 
Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (πχ. χρησιμοποιούμενου υλικού, υπηρεσίας κλπ.) στον φάκελο της τεχνικής προσ-
φοράς, οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.  
 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το ο-ποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνο-νται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αν-
τίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκ-
τρονικό αρχείο .pdf. 
 
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση 
της Ε.Δ.Δ., περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις 
της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα» κλπ.  
 
Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί ως απαράδεκτη όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ..  
 
10.2.2 Υποφάκελος ''Οικονομική Προσφορά''. 
Ένας Υποφάκέλος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τόσους πίνακες όσες 
είναι και τα Τμήματα για τα οποία καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. Ο υποφάκελος θα φέρει τις ενδείξε-
ις του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς. Μέσα στον υποφάκελο αυτό θα περιέχονται οι πίνακες με τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόμενου, που αντιστοιχούν στα Τμήματα για τα οποία υποβάλλει προσφορά 
δηλαδή η αμοιβή με την οποία αποδέχεται να υλοποιήσει το αντικείμενο των υπηρεσιών του/των αντίστοι-χου/ων 
Τμήματος/Τμημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.  
Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Η Οικονομική Προσφορά συντάσ-
σεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα πα-
ράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσ-
φέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα πα-
ράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
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Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συσ-
τήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπό-
δειγμα της οικονομικής προσφοράς του παρόντος Παραρτήματος, σε μορφή .pdf.   
 
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά θα προσδιορίζει ταυτόχρονα και τη Αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή 
των υπηρεσιών του στην Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της δηλωθείσας τιμής της οικονομικής προσφοράς καμία επιπ-
λέον αξίωση από την πλευρά του Αναδόχου δεν γίνεται δεκτή. 
 
Στην τιμή κάθε υποβαλλόμενης στον διαγωνισμό προσφοράς είτε αναφέρεται είτε όχι, θεωρείται δεδομένο ότι 
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη κάθε απαραίτητης εργασίας, πάσης φύσης απαιτούμενου εξοπλισμού (χρησιμοποι-
ούμενα μέσα, υλικά καθαρισμού κλπ.), όλων των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων καθώς και κάθε άλλη επιβά-
ρυνση για την πλήρη και άρτια εκτέλεση του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως προβ-
λέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.  
 
Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε Ευρώ. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε Ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με 
ρήτρα συναλλάγματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως 
επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψη-
φίου, που τις διατυπώνει. Τέλος απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που δηλώνουν τρόπο εξόφλησης του 
συμβατικού ποσού από την Α.Α. στον Ανάδοχο διαφορετικό από τους προτεινόμενους στο άρθρο 26 του παρόντος 
Παραρτήματος. 
 
Η αναγραφή των τιμών μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησι-
μοποιούνται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Η συνολική προσφερόμενη τιμή στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά 
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε.  
 
Για την πληρέστερη τεκμηρίωση των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς, οι προσφέροντες πρέπει να υποβά-
λουν ηλεκτρονικά, σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο θα φέρει ψηφιακή υπογραφή με την ένδειξη 
΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄, τους παρακάτω πίνακες : 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
ΤΜΗΜΑ ... : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ....................... 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 34153/3865/2016 

                                               ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ-
ΝΟΥ 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/Α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 
(m2) 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    (σε 
€/m2)                    χωρίς 

Φ.Π.Α.  
Στην οποία συμπεριλαμβά-
νονται οι υπέρ τρίτων κρα-
τήσεις καθώς και κάθε άλλη 
προβλεπόμενη  επιβάρυνση.  

(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΟ                     (€)                                
χωρίς Φ.Π.Α.               (α-

ριθμητικώς) 

1 

Καθαρισμός χώρων των κτιρίων που στεγά-
ζουν υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότη-
τας ............................. της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 
η δαπάνη κάθε απαραίτητης εργασίας, πά-
σης φύσης απαιτούμενου εξοπλισμού, όλες 
οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 
άλλη επιβάρυνση για την πλήρη και άρτια 
εκτέλεση του συνόλου των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως περιγ-
ράφεται στην με αριθμό 34153/3865/2016 
Διακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου). 

............. ………………… ………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α.                                 
(ολογράφως) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α.                                    
(αριθμητικώς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  Φ.Π.Α.    ... % ΠΟΣΟ  Φ.Π.Α. 
(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α.                                                 
(ολογράφως) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α.                                                
(αριθμητικώς) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(Υπογραφή / Ημερομηνία) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC004064104 2016-03-23



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016-2017 27

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

ΕΤΗΣΙΩΣ 
(€) 

(για όλη την διάρκεια του προγράμματος) 

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

…………………… 

ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 

…………………… 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ …………………… 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ …………………… 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ …………………… 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ(ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ) …………………… 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ …………………… 

 
Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013, η αναγραφή όλων των παραπάνω τιμών του πίνακα 
Ανάλυσης Κόστους Προσφοράς είναι υποχρεωτική με ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση μη αναγραφής ζητούμε-
νης τιμής, η Προσφορά του υποψηφίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Ο παραπάνω πίνακας, όπως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συνοδεύει την «Οικονομική Προσφορά» του υποψηφί-
ου, πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β’ 2677). 
 
Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των στοιχείων κόστους της Οικονομικής Προσφοράς που δηλώνονται εντός του 
Συστήματος και εκείνων που αναφέρονται στους πίνακες ΄΄Οικονομική Προσφορά΄΄ και ΄΄Ανάλυση Κόστους 
Προσφοράς΄΄ ισχύουν τα δηλωθέντα εντός του Συστήματος στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς. 
 
Εάν στην Οικονομική Προσφορά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή υπάρχουν λάθη στις 
αριθμητικές πράξεις, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 
Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  
 
H συνολική αμοιβή (τιμή χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα εξαχθεί ηλεκτρονικά από το Σύστημα και αντι-στοιχεί στο επί 
του πίνακα άθροισμα των γινομένων όλων των οικονομικών στοιχείων, θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και αξι-
ολόγηση των Οικονομικών Προσφορών.  
Η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθεί από κάθε υποψήφιο, αποτελεί την πλήρη αποζημίωσή του για 
την υλοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος.  
 
Η τιμή προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.), δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού της Διακήρυξης, 
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος. Οικονομική προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη 
τιμή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η τιμή που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα έχει υπολογισθεί σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012 (Α’38), που εκδόθηκε 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012 (Α’ 28) και τους κανόνες της Εργατικής Νομοθεσί-
ας. 
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10.3 Με την υποβολή της προσφοράς του, ο προσφέρων σημαίνει, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 
ηλεκτρονικής διενέργειας του Διαγωνισμού, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χα-
ρακτήρα. 
 
10.4 Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
 
10.5 Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς 
και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών τους. 
 
10.6 Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή που υπεβλήθηκαν εκτός της αναγ-
ραφόμενης στην Προκήρυξη προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών όπως τηρείται μέσω των υπηρεσιών 
χρονοσήμανσης του Συστήματος. 
 
10.7 Οι προσφέροντες εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α (1) του 
Π.Δ. 118/2007 κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ή η ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι απο-
δέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.  
 
10.8 Θεωρείται δεδομένο ότι οι προσφέροντες έχουν εξετάσει λεπτομερώς και με δική τους πρωτοβουλία τους χώ-
ρους εφαρμογής του Προγράμματος και έχουν λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων το-
υς, πριν την υποβολή της προσφοράς τους. 
 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, διατυπώσεις αντιρρήσεων ή επιπ-
λέον αξιώσεων από την πλευρά του αναδόχου, λόγω δυσχερειών ή προβλημάτων που τυχόν διαπιστωθούν στους 
χώρους καθαρισμού, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν γίνει εγκαίρως αντιληπτές από τον ανάδοχο πριν την υπο-
βολή της προσφοράς του, εάν είχε μεριμνήσει να εξετάσει τους χώρους αυτούς δεν γίνονται δεκτές και ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει ακριβώς τα συμφωνηθέντα. Εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβ-
λεπτων καταστάσεων. 
 
10.9 Προσφορές που εκφράζουν επιφυλάξεις ή διατυπώνουν τροποποιήσεις επί οποιουδήποτε όρου της Διακήρυ-
ξης απορρίπτονται. 
 
10.10 Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται 
σε βάρος του προσφέροντος και μπορεί να επιφέρει ακόμη και τον αποκλεισμό της συγκεκριμένης προσφοράς, 
εφόσον  η Ε.Δ.Δ. κρίνει σχετικά.    
 
Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγί-
ες. Επιπλέον για την εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και 
η σειρά με την οποία ζητούνται τα διάφορα έγγραφα / πιστο-ποιητικά / δηλώσεις κλπ. της Διακήρυξης.   
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις (π.χ. σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Εάν υπάρ-
χει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα. Οι διορθώσεις με αναφορά στην παραπομπή παραγράφου – σελίδας – τεύχους θα πρέπει να αναφέ-
ρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί ως απαράδεκτη όταν υ-
πάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ. της Α.Α.. 
 
10.11  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟ-
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf, όσα δε δεν έχουν συνταχθεί / εκδοθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα και συνεπώς δεν 
φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του ή δεν έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην 
περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, πρέπει να προσκομισθούν στην Α.Α. εντός τριών (3) ημε-
ρών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης. Η προσκόμιση θα 
γίνεται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυ-
τικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. 
 
10.12 Εμπιστευτικότητα. 
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η δημοσίευ-
ση ή κοινοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, οι προσ-
φέροντες οφείλουν να τα γνωστοποιήσουν σημειώνοντας επ΄ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού 
Χαρακτήρα», αλλά και να τα δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους λόγους) στην Α.Α. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 
της επιχείρησης των ενδιαφερομένων.  
 
Εν τούτοις σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από τους προμηθευτές 
ως εμπορικά ή τεχνικά ευαίσθητες, η Α.Α. δύναται να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές όπου απαιτείται βάσει 
του νόμου. Η παραλαβή από την Α.Α. οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισμένου ως «εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο 
χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους λόγους που δίδονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η Α.Α. αποδέχεται αυτόμα-
τα αυτό τον χαρακτηρισμό.  
 
10.13  Διευκρινίσεις. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τρο-
ποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της προσφοράς.  
 
Τυχόν διευκρινίσεις δίνονται γραπτά από τους προσφέροντες μόνο όταν ζητούνται από τις επιτροπές δια-
γωνισμού, είτε ενώπιών τους είτε ύστερα από έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.  
 
Η  Ε.Δ.Δ. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ είναι δυνατόν κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να 
καλέσει σε οποιοδήποτε Στάδιο του διαγωνισμού με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να διευκρινίσουν 
όσα από τα πιστοποιητικά και έγγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής ή της τεχνικής προσφοράς υπέβαλαν και 
οι προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις μέσα 
σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που θα τους ζητηθούν, αλλά και να αποκλείσει 
όσους από τους διαγωνιζόμενους δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιο αίτημα να παράσχουν διευκρινίσεις επί των υποβ-
ληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών συμμετοχής ή σχετικά με την εκπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών 
των προσφορών τους.  
 
Οι διευκρινίσεις αυτές έχουν να κάνουν με τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ή έγγραφα που αφορούν την προσωπική 
κατάσταση του προσφέροντος, την άδεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητος, τις τεχνικές ή και ε-
παγγελματικές του ικανότητες, τα πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας και τα πρότυπα της περιβαλλοντικής διαχε-
ίρισης. Στην περίπτωση αυτή οι διευκρινίσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και δεν θεωρούνται αντιπροσφορά.  
 
Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις δεν επιτρέπεται να άγουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε ουσιώδη μεταβολή στοιχε-
ίων της ήδη υποβληθείσας προσφοράς. Δηλαδή οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δι-ευκρινίσουν έγγραφα και στοιχε-
ία που έχουν ήδη υποβληθεί με την προσφορά τους, αλλά δεν μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα που θα έπρεπε να 
είχαν εξ αρχής υποβληθεί.  
 
Σαν «διευκρίνιση» νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που επιτρέπουν την περιγραφή ή τον 
καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια εγγράφων που ήδη υπεβλήθησαν. Από τις διευκρινίσεις που δί-
νονται από τους προσφέροντες λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητή-
θηκαν.  
 
Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
10.14 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 
και 183 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσ-
φέροντες οφείλουν να γνωρίσουν την υποχρεωτική εφαρμογή της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια 
εταιρεία των χρησιμοποιούμενων προϊόντων. 
 
10.15 Συντομογραφίες. 
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δή-
λωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί ιδιαίτερος πίνακας, συνοδευτικός των προσφο-
ρών, στον οποίο θα αναφέρονται οι συντομογραφίες αυτές με την επεξήγηση της έννοιάς τους.  
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10.16 Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα υποβ-
ληθούν μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου στο εξωτερικό του θα αναγράφονται ευκρινώς με 
κεφαλαία γράμματα : 
• η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
• ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, 
• ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης και ο αριθμός αυτής, 
• ο αριθμός και ο τίτλος του Τμήματος ή των Τμημάτων για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προ-σφορά, 
• η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
• τα στοιχεία του προσφέροντος ήτοι η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεο-
μοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.17 Αποδοχή των όρων. 
Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως και μέσω του Συστήματος την ένσταση του άρ-
θρου 21.2, εδαφ. (α), του παρόντος Παραρτήματος, κατά της Διακήρυξης, ή εάν έχει απορριφθεί η ένσταση 
αυτή, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύ-
νανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους 
αυτούς.  
 
Επίσης θεωρείται δεδομένο ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, των πηγών προ-
έλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμ-
βάνονται στην παρούσα Διακήρυξη.  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού : Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

  

 Αριθμός Διακήρυξης  : 34153/3865/2016 

  

 Για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας : 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟ-
ΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ 
– ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ 

 
Αριθμός / Τίτλος Τμήματος (ή Τμημάτων) : ………/ ……………………. (για το/τα οποίο/α υποβάλ-
λεται προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήματος) 
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 9-5-2016 

Στοιχεία   
                  Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :  

επωνυμία, 
διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, 
αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  -  ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  
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Άρθρο 11ο : Διενέργεια του διαγωνισμού. 
11.1 Πρόσβαση σε έντυπα έγγραφα.  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αλλά και στα  έγγραφα που 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β 
της παραγράφου 2 του άρθρου 138 του ν. 4281/2014  (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014).  
 
Η Ε.Δ.Δ. με πρόσκληση προς τους διαγωνιζόμενους καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο πρόσβασης στα έντυπα 
δικαιολογητικά και στοιχεία κάθε σταδίου. 
 
11.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν 
γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την 
προσκόμισή του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν ή 
και να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση 
και η διευκρίνιση επιτρέπεται μόνο για τα υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων προσκό-
μιση παραληφθέντων δικαιολογητικών. 
 
11.3 Αμέσως μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και εφόσον γνωστοποιηθούν 
τα απαραίτητα στοιχεία των υποψήφιων εταιρειών, που λαμβάνουν μέρος στον εν λόγω Διαγωνισμό, η Αναθέτου-
σα Αρχή υποχρεούται να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που τυχόν έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των Υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 22 του Ν.4144/2013 (Α΄88). 
 
Το προαναφερθέν πιστοποιητικό αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
υποβολή του αιτήματος και διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια Επιτροπή, που θα διενεργήσει το Διαγωνισμό, προ-
κειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της αρμοδιότητάς της, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του 
Ν.4144/2013 (Α΄ 88). 
 
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αποστολής του πιστοποιητικού, ήτοι των δεκαπέντε (15) η-
μερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης. 
 

Άρθρο 12ο : Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (με την ίδια σειρά και αρίθμηση) εγκαίρως και προσηκόν-
τως, μαζί με την προσφορά τους στον ηλεκτρονικό φάκελο ΄΄Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά΄΄ 
και επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου 
pdf, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. 
Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013): 
 
1. Πίνακα Ελέγχου Περιεχομένων. Στην αρχή του επί μέρους φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει 
να υπάρχει αναλυτικός πίνακας ελέγχου περιεχομένων.   
 
2. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
στον διαγωνισμό, ξεχωριστά για κάθε Τμήμα της πράξης για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Το ύψος της 
εγγύησης συμμετοχής, η διάρκειά της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξής της, αναφέρονται α-
ναλυτικά στο άρθρο 20 του παρόντος Παραρτήματος. 
 
3. Υπεύθυνη δήλωση ''A'' Νο1 του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου, 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημε-
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ρολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών και δεν απαιτεί-
ται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα αναγράφονται 
τα στοιχεία του Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου για την ΚΑ-
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ - 
ΑΝΔΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ/ΚΥΘΝΟΥ -  ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ, Αριθμός 
Διακήρυξης 34153/3865/2016), στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς  τους : 

      α) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους του άρθρου 43§1 
του Π.Δ.60/2007 (περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007), ήτοι για : 

      i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθ. 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

      ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE 
C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

      iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

      iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK 
του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τρο-
ποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 
(Α΄ 305).  
 
β) δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας (περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007), 
 
γ) δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 
2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).  
 
δ)  αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή/και προσκόμιση (ό-
πως απαιτείται κατά περίπτωση) των δικαιολογητικών της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης Νο 1 κατά το Στάδιο 
της Κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του παρόντος Παραρ-
τήματος. 
 
-  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση ''Α'' Νο 1 άνω περί μη καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των εδαφίων 1α,  1β και 1γ του παρόντος άρθρου υποβάλλουν : 

 ●    οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, 
Ν.4072/2012) 

  ●●   ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.   
●●● σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 
-   Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση Νο 1 των εδαφίων 1α και 1β υποβάλλεται 
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.   
-  Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση των εδαφίων 1α και 1β του πα-
ρόντος αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.   
 
4. Υπεύθυνη δήλωση ''A'' Νο 2 του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου, 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημε-
ρολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών και δεν απαιτεί-
ται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα αναγράφονται 
τα στοιχεία του Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου για την ΚΑ-
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ - 
ΑΝΔΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ/ΚΥΘΝΟΥ -  ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ, Αριθμός 
Διακήρυξης 34153/3865/2016), στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 
α) δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
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- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση κα-
θώς και ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβ-
λέπεται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας τους. 

       β) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφά-
λισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθε-
σία ή την νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.  
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (θα αναφέρεται ρη-
τά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητήριου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το αντικείμενο των δραστη-
ριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρό-
σωπα).  
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου 
της χώρας τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας τους κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
δ) Δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για τις ημεδαπές ΑΕ), και ότι δεν έχει 
κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα).  
ε) Δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος το-
υς διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 
 - Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβι-
βασμό ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από τις νομοθετικές και κανο-
νιστικές διατάξεις της χώρας τους.   
στ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή/και προσκόμιση (ό-
πως απαιτείται κατά περίπτωση) των δικαιολογητικών της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης Νο 2 κατά το Στάδιο 
της Κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του παρόντος Παραρ-
τήματος. 
-  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση ''Α'' Νο 2 άνω, υποβάλλεται 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. 
ζ) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρμο-
γή των διατάξεων της παρούσας Διακήρυξης ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

         η) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του Δημοσίου με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.118/2007. Εάν η ποινή του αποκλει-σμού επιβλήθηκε για ορισ-
μένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπ’ όψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό δι-
άστημα. 
θ) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης (σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1, περ. α του Π.Δ. 
118/2007). Ανεξάρτητα με το εάν υπάρχουν η όχι νομικοί περιορισμοί, οι προσφέροντες θα υποβάλλουν 
οπωσδήποτε την συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση με το αντί-στοιχο κατά περίπτωση περιεχόμενο. 

 η) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
 

      ι) Σε περίπτωση ομίλου, κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοινοπραξίας, ενώσεων επιχειρήσεων (consortium) και εν 
γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, απαιτε-
ίται επίσης να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος (ή το νόμιμο εκπρό-
σωπό του) χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται (i) η αποδοχή της σύμπραξης, της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση 
κοινοπραξίας, ένωσης (consortium) ή της από κοινού υποβολής της υποψηφιότητας, (ii) ο κοινός εκπρόσωπος και 
Αντίκλητος του ομίλου, των κοινοπρακτούντων μελών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και (iii) το ποσοστό συμμε-
τοχής του κάθε μέλους. 
 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση '' Α'' Νο 3, του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου, 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημε-
ρολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών και δεν απαιτεί-
ται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα αναγράφονται 
τα στοιχεία του Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου για την ΚΑ-
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ - 
ΑΝΔΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ -  ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ, Αριθμός 
Διακήρυξης 34153/3865/2016), στην οποία να αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονο-
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μικής και χρηματοπιστωτικής επάρκειας και τα όρια τους όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος 
Παραρτήματος, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου αυτής, τα δικαιολογητικά που απο-δεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. 
 
6. Υπεύθυνη Δήλωση '' Α'' Νο 4 του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου, 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου 
για την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ/ΚΥΘΝΟΥ -  ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ, 
Αριθμός Διακήρυξης 34153/3865/2016),  στην οποία θα δηλώνονται α) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και β) 
ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και α-
ποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
7. Υπεύθυνη Δήλωση '' Α'' Νο 5 του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου 
για την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ, ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ/ΚΥΘΝΟΥ -  ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ, 
Αριθμός Διακήρυξης 34153/3865/2016),  στην οποία θα δηλώνονται α) η υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τή-
ρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή των νομίμων αποδοχών, τήρηση του νομίμου ωραρίου, 
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. και β) ότι τα υλικά καθαρισμού που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στο Γενικό Χη-μείο του Κράτους και φέρουν άδεια από 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 
 
8. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την έγκριση συμ-
μετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις 
των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής τους στην ένωση / 
κοινοπραξία και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκριμένη Υπηρεσία. 
 
9. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπο /  αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπρο-
σωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
 
10. Το προφίλ της επιχείρησης. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει αναφορά με το προφίλ της επιχεί-
ρησης του, ήτοι επιχειρηματική δομή, μορφή, οργανόγραμμα, τομείς / εύρος δραστηριότητας, παρεχόμενες υπη-
ρεσίες κ.ά.. 
 
11. Τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Έτσι :   
τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα :  

• Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει : 
� Προκειμένου για Α.Ε., γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών) που να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις 

του καταστατικού της εταιρείας και  ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού θεωρημένο από την αρ-
μόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.   

� Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει Δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση 
με το Διοικητικό Συμβούλιο (τις θέσεις που κατέχουν τα μέλη, τη λήξη του) και την εκπροσώπηση της 
συγκεκριμένης εταιρείας. 
Με τον Ν.4250/2014, καταργήθηκε από την 1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, 
στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως αναπόσπαστο μέρος της δη-
μοσιότητας για τις Α.Ε. και την δημοσίευση στο ΦΕΚ πλέον υποκαθιστά η δημοσίευση των πράξεων 
στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αριθ.5285/16-1-2015 (ΑΔΑ : 6Κ02Φ-
Θ95) της Γ.Γ. Εμπορίου προβλέπει ότι : ''Πράξεις ή στοιχεία των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης στο 
ΓΕΜΗ γεννήθηκε από την 1-1- 2015 και μετά θα πρέπει να δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω νέες διατάξεις. Για την απλοποίηση του έργου των εμπλεκόμενων Υ-
πηρεσιών, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση 
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. από την 1-1-2015, οι διατυπώσεις δημοσιότητας ολοκληρώνονται με τη δη-
μοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ' '.  
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� Προκειμένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσε-
ών του από το κατά τόπο αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. και απόφαση των εταίρων για ορι-σμό του διαχειριστή, αν δεν 
ορίζεται στο καταστατικό. 

� Προκειμένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών του Πρωτοδικείου και κωδικοποιημένο καταστατικό, 
από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.   

 
● Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει :  

� Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.  
� Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό 

μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά 
τις 4-4-2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της ε-ταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγεί-
ται πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.. 

 
Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 
συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύ-μβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομι-
μοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρει-
ών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
 
Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
και τις μεταβολές του. 
 
12. Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο. 
 
13. Απόδειξη τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων.  
13.1 Οι προσφέροντες πρέπει να αποδείξουν την τεχνική ή και επαγγελματική τους ικανότητα στην εκτέλεση πα-
ρόμοιων Υπηρεσιών, με την υποβολή των κάτωθι στοιχείων : 
Α.  Κατάλογος με τις κυριότερες παραδόσεις. 
Κάθε προσφέρων πρέπει να υποβάλλει κατάλογο με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων, πα-
ρόμοιων με την ζητούμενη, κατά την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού τριετία, στο δημόσιο είτε στον ιδι-
ωτικό τομέα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο παραλήπτης ανήκει στον 
δημόσιο τομέα, με πιστοποιητικά οριστικής παραλαβής τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή 
και στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση και εάν ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, 
με τα αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρ-
χουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του Αναδόχου.  Εάν η επιχεί-
ρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμε-
νης τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα αυτό. 
 
Ο κατάλογος θα έχει την μορφή του παρακάτω υποδείγματος : 
 

Α/Α 
ΦΟΡΕΑΣ 

 (ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
΄Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ) 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣ-
ΧΕΘΕΙΣΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΞΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΣΧΕΘΕ-

ΙΣΑΣ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1      

2      

κοκ      

- Στην στήλη «ΦΟΡΕΑΣ…» να δοθούν τα πλήρη στοιχεία των φορέων (τηλέφωνα, φαξ, διευθύνσεις κλπ). 
- Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών :  

• Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής. 
• Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Δημόσιας Αρχής. 
• Υπεύθυνη δήλωση πελάτη – ιδιώτη ή Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου Αναδόχου.  
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Το στοιχείο τεκμηρίωσης της παράδοσης αυτής πρέπει να υποβάλλεται σε πρωτότυπο έγγραφο ή ακριβές αντίγρα-
φο. 
 
- Αν το ύψος του προϋπολογισμού είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στον κατάλογο να απεικονίζεται σε 

ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγ-
ράφεται. 

- Ο ως άνω κατάλογος πρέπει να υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.  
 
Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει (όπως θα πρέπει να προκύπτει από 
τον ως άνω κατάλογο), μία τουλάχιστον ίδια ή παρόμοια με την ζητούμενη Υπηρεσία κατά την προηγούμενη 
τριετία, στις χώρες που ορίζονται στο άρθρο 8.3 της παρούσας Διακήρυξης.  
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, η ως άνω απαίτηση επιτρέπεται να πλη-
ρείται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  
 
Β. Οργάνωση και εξοπλισμός του προσφέροντα. 
Ο προσφέρων, θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση όπου θα περιγράφει την τεχνική υποδομή και οργάνωση της εταιρε-
ίας ήτοι : 
- τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για την εκτέλεση των εργασιών της παρεχόμενης Υπηρεσίας,  
- λίστα του απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα (θα αναφέρονται ονομαστικά τα συ-γκεκριμένα άτομα 
και τα τυπικά τους προσόντα). 

 
Η απαίτηση στελέχωσης με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό κατάλληλων για την εκτέλεση 
της συγκεκριμένης Υπηρεσίας ειδικοτήτων, είναι δυνατόν να ικανοποιείται και από τρίτο φορέα (π.χ. εταιρεία ή 
εξειδικευμένο συνεργείο), αρκεί ο προσφέρων να αποδεικνύει ότι ο τρίτος φορέας θα του διαθέσει τα απαραίτητα 
μέσα, αν αυτός (δηλ. ο προσφέρων) αναδειχθεί ανάδοχος, για όλη την καλυπτόμενη από τη Σύμβαση χρονική πε-
ρίοδο, ήτοι με έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης και λήξη την Οριστική  Παραλαβή όλων των προβλεπόμε-
νων από την Σύμβαση εργασιών. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να κατατεθεί ως τεκμηρίωση : 
(i)  Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του τρίτου φορέα η οποία θα απευθύνεται στην 
Υ.Δ.Δ. και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φορέας δεσμεύεται να θέσει στη διάθεσή του προσφέροντος, για όλο το 
ως άνω οριζόμενο διάστημα, τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλω-
ση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα πλήρη στοιχεία του φορέα και του διαγωνιζόμενου, τον αριθμό της Διακήρυ-
ξης καθώς και τους πόρους οι οποίοι θα τεθούν στην διάθεση του προσφέροντος.  
(ii) Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα η οποία θα απευθύνεται στην 
Υ.Δ.Δ. και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων πρόκειται όντως να κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσε-
ως μέσων που επικαλείται κατά το ως άνω οριζόμενο διάστημα. 
(iii)  Σχετική σύμβαση μεταξύ του προσφέροντα και του τρίτου φορέα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή, στην φάση 
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
13.2 Ενώσεις / Κοινοπραξίες. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν 
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
13.3 Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών. 
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω πισ-
τοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή δεν 
τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών 
αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητι-
κού βεβαιούμενου του γνήσιου της υπο-γραφής του δηλούντος, που γίνονται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοι-
κητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας του διαγωνιζόμενου.  
 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλ-
λοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πισ-
τοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  
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Η υπεύθυνη δήλωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και το 
περιεχόμενο των επιμέρους δικαιολογητικών.  
 
Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον 
Ν.599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για 
τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του 
στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 
14. Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα απασ-
χοληθούν από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 
 

Άρθρο 13ο -  Στοιχεία Προσωπικού του προσφέροντα. 
Πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού υποχρεούνται 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν.3863/2010, ΦΕΚ Α’ 115, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 22 
του Ν.4144/2013 ΦΕΚ Α’ 88), να αναφέρουν επί ποινή αποκλεισμού στην προσφορά τους και τα εξής : 
α) τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, 
β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, 
γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, 
δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομέ-
νων, 
ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, 
στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να παρουσιαστούν με την μορφή του παρακάτω πίνακα : 
Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν 
στο έργο. 

 

Ημέρες και ώρες εργασίας. 
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 
     

Συλλογική σύμβαση εργασίας.  

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφο-
ρά στις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 
των εργαζομένων. 

 

Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά. 

 

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.  
 
Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. 
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β’ 2677). 
 
Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 
 
Στην προσφορά { άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ. Α’}, θα πρέπει να υπολογιστεί ένα εύλογο πο-
σοστό του διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νό-
μιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. «Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγ-
ραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.» 
 
Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων 
του ανωτέρω άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρ-
χή.  Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη 
σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται όμως από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζό-
μενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 
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Άρθρο 14ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών. 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς, επί ποινή αποκλε-
ισμού, για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ι-σχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισ-
χύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, 
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο. 
 
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την 
αποδεχτεί.  

Άρθρο 15 ο : Τρόπος Διενέργειας του διαγωνισμού. 
15.1 Κριτήριο ανάθεσης. 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της 
'' χαμηλότερης τιμής''  σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. 
 
Οι προσφερόμενες τιμές χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς για την σύγκριση των προσφο-
ρών. 
 
15.2 Πρόσβαση σε έντυπα έγγραφα.  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αλλά και στα  έγγραφα που 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β 
της παραγράφου 2 του άρθρου 138 του ν. 4281/2014  (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014).  
 
Η Ε.Δ.Δ. με πρόσκληση προς τους διαγωνιζόμενους καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο πρόσβασης στα έντυπα 
δικαιολογητικά και στοιχεία κάθε σταδίου. 
 
15.3 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 παρ. 1 που 
ακολουθεί. 
 
15.4 Αποσφράγιση των εντύπων προσφορών. 
Η αποσφράγιση των φακέλων, οι οποίοι προσκομίζονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την        ηλεκτρο-
νική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρούσα Διακήρυξη, γίνεται σε ημέρα και ώρα για την οποία έχουν ενημερωθεί οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό.  
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας προσκόμισης των φακέλων αυτών, η προσφορά απορρίπτεται ως α-
παράδεκτη.  
 
15.5 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Α.Α. προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρ-
μόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της. 
 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως : 
• η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την Α.Α. και τα μέλη της, πιστοπο-

ιημένοι χρήστες του Συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών, 

• δυνατόν, πιστοποιημένοι χρήστες από την Α.Α. να απευθύνουν αιτήματα προς τους προσφέροντες και οι τε-
λευταίοι οφείλουν να παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην επόμενη 
παράγραφο, 

• η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών, 
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• η Α.Α. εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών, 
• οι προσφέροντες ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

 
15.6 Διευκρινίσεις επί των προσφορών. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τρο-
ποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της προσφοράς.  
 
Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την Α.Α. του διαγωνισμού απευ-
θύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή      διευκρινίσεων επί υποβλη-
θέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτω-
ση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 
Τυχόν διευκρινίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος από τους προσφέρο-ντες μόνο ό-
ταν ζητούνται από τις επιτροπές διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος του Συστήματος.  
 
Η Ε.Δ.Δ. είναι δυνατόν κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και σε οποιοδήποτε από 
τα στάδια του διαγωνισμού, να απευθύνει αίτημα στους διαγωνιζόμενους να «δι-ευκρινίσουν» όσα από τα πιστο-
ποιητικά και έγγραφα του (υπο)φακέλου με την ένδειξη ''ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ'' υπέβαλαν και οι προσφέροντες υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας που 
θα τους ζητηθούν, αλλά και να αποκλείσει όσους από τους διαγωνιζόμενους δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιο αίτημα 
να παράσχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών συμμετοχής ή σχετικά με την 
εκπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών τους. 
 
Στην περίπτωση αυτή οι διευκρινίσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και δεν θεωρούνται αντιπροσφορά. Επισημαίνεται 
ότι οι διευκρινήσεις δεν επιτρέπεται να άγουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη υ-
ποβληθείσας προσφοράς. Δηλαδή οι προσφέροντες μπορούν να δι-ευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία που έχουν 
ήδη υποβληθεί με την προσφορά τους, αλλά δεν μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα που θα έπρεπε να είχαν εξ αρ-
χής υποβληθεί.  
 
Σαν «διευκρίνιση» νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που επιτρέπουν την περιγραφή ή τον 
καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια εγγράφων που ήδη υπεβλήθησαν.  
 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.  
 
Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Άρθρο 16 ο : Στάδια διαδικασίας. 
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και πραγματοποιείται στα ακό-
λουθα στάδια : 

16.1 1ο ΣΤΑΔΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ''ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ'' / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΛΕΓΧΟΣ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικο-
νομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων, 
σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών που απόσφραγίσθηκαν.  

16PROC004064104 2016-03-23



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016-2017 40

 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι προσφέ-
ροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα  έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχό-
μενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», το 
αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο (Ε.Δ.Δ.), μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
της, προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων με τους φακέλους αυτούς δικαιολογητικών συμμετοχής, 
εξετάζοντας την ορθότητα, την πληρότητα και την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
 
Η Ε.Δ.Δ. ομοίως αποσφραγίζει και τους φακέλους με τα έντυπα στοιχεία των προσφορών και ελέγχει την ορθότη-
τα και την πληρότητα των περιεχομένων στοιχείων.  
 
Στην συνέχεια, συνέρχεται σε συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις και αφού λάβει υπόψη του : 
• τις προσφορές που έγιναν αποδεκτές κατά την φάση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής,  
• τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους της Διακήρυξης, 
προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εν λόγω Παράρτημα. Οι (ε-
πι)μέρους ηλεκτρονικοί φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, προκειμένου να αποσφραγισ-
τούν την ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Ε.Δ.Δ..  
 
Η Ε.Δ.Δ. ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους φακέλων Τεχνικής Προσφοράς ανά Τμήμα, για τις προσφορές που 
έχουν γίνει αποδεκτές κατά την φάση ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, για να διαπιστώσει εάν ικανοποι-
ούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς τους όρους της Διακήρυξης και καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό 
της τις αποδεκτές προσφορές και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες καταγράφοντας και αναλύ-
οντας, για κάθε μια από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.  
 
Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Ε.Δ.Δ. δύναται - εφόσον το κρίνει απαραίτητο 
- να καλέσει με ηλεκτρονική ειδοποίηση μέσω του Συστήματος και επί ποινή αποκλεισμού κάθε ένα από τους δια-
γωνιζόμενους που συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά και να απαντήσει σε 
τυχόν ερωτήσεις των μελών της.  
  
Πρακτικό 1ου Σταδίου. 
Μετά την ολοκλήρωση όλης της παραπάνω διαδικασίας (1ο Στάδιο), η Ε.Δ.Δ συντάσσει σχετικό πρακτικό (1ο 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ), το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά από τα μέλη της και αποτελεί την εισήγηση / γνωμοδότησή της 
(γνωμοδοτική πράξη) προς το Όργανο Λήψεως Αποφάσεων της Περιφέρειας (Οικονομική Επιτροπή), στο οποίο 
διαβιβάζεται προς εξέταση και έκδοση σχετικής Απόφασης (διοικητική πράξη). Η απόφαση αυτή στην συνέχεια 
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο μέσω του Συστήματος, για την τυχόν υποβολή ενστάσεων.  
 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και 
λοιπών στοιχείων στο παρόν στάδιο, δεν αποσφραγίζονται, ενώ επιστρέφονται στους απορριφθέντες οι εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής, μετά την έγκριση του Πρακτικού του σταδίου αυτού από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων 
και εφόσον δεν έχουν ασκηθεί ενστάσεις.   
 
Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της Οικονομικής Προσφοράς σε οιοδήποτε σημείο της Τεχ-
νικής Προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς αυτής. 
 
16.2 2ο ΣΤΑΔΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
– ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  
Μετά το παραπάνω στάδιο και εφόσον έχει παρέλθει ο χρόνος υποβολής ενστάσεων (ή έχουν εξετασθεί τυχόν υ-
ποβληθείσες ενστάσεις και ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προχωρήσει σε περεταίρω προβλεπόμενες από τον νόμο ε-
νέργειες), η Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (επι)μέρους 
φακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν 
αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο με σχετική ανακοίνωση που τους κοινοποιεί μέσω του Συστήματος, τέσ-
σερεις (4) ημέρες  τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 
 
Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς υποφακέλους ''Οικονομική Προσφορά'' ανά 
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Τμήμα και ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των Οικονομικών Προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει τον 
βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων 
οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, η 
Ε.Δ.Δ. μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς (παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις 
σχετικά π.χ. με τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέ-
ρων για την προμήθεια προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων υπηρεσιών κλπ.) και αν αυτός δεν δώσει 
επαρκή αιτιολόγηση, η προσφορά του για το συγκεκριμένο Τμήμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 10.2.2 και 19 του παρόντος Παραρτήμα-
τος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Η Ε.Δ.Δ. με σχετική αιτιολόγηση, προσδιορίζει τις αποδεκτές προσφορές καθώς και τις τυχόν προσφορές που χα-
ρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
 
Στην συνέχεια καταρτίζεται Συγκριτικός Πίνακας Κατάταξης Προσφορών ανά Τμήμα. Η κατάταξη στους πίνακες 
αυτούς γίνεται κατά αύξουσα σειρά της τιμής των Οικονομικών Προσφορών των προσφορών που έγιναν τελικά 
αποδεκτές και κατά το παρόν στάδιο. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω σταδίου (2ο Στάδιο), η Ε.Δ.Δ συντάσσει σχετικό πρακτικό (2ο 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ), 
το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά από τα μέλη της και αποτελεί την εισήγηση / γνωμοδότησή της (γνωμοδοτική 
πράξη) προς το Όργανο Λήψεως Αποφάσεων της Περιφέρειας (Οικονομική Επιτροπή), στο οποίο διαβιβάζεται 
προς εξέταση και έκδοση σχετικής Απόφασης (δι-οικητική πράξη). Στο πρακτικό αυτό η Ε.Δ.Δ. καταγράφει και 
την πρότασή της για τον προσωρινό ανάδοχο ανά Τμήμα. Η απόφαση αυτή στην συνέχεια κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο μέσω του Συστήματος, για την τυχόν υποβολή ενστάσεων.  
 
 

Άρθρο 17ο – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου – Αποτελέσματα διαγωνισμού και κοινοποίηση τους – 
Κατακύρωση – Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
17.1 Υποβολή φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των οικονομικών προσφορών, η Ε.Δ.Δ. με βάση τους Συγκριτικούς Πίνα-
κες Κατάταξης του εγκεκριμένου 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ καλεί μέσω του Συστήματος τον πρώτο διαγωνιζόμενο στην 
κατάταξη κάθε ενός από τους πίνακες αυτούς (ο οποίος είναι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατα-
κύρωση, δηλ. ο προσωρινός ανάδοχος του κάθε Τμήματος) να υποβάλλει στην Α.Α. τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά κατακύρωσης.  
 
17.2 Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή 
αρχείου .pdf και κατά περίπτωση και σε έντυπη μορφή σε φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥ-
ΡΩΣΗΣ», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στο παρόν άρθρο.  
 
Για όσα από τα δικαιολογητικά και στοιχεία του παρόντος άρθρου απαιτείται, αυτά προσκομίζονται από τον 
προσφέροντα, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό. 
 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υ-πεύθυνες δηλώ-
σεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς  τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή αλλά και προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνιστά λόγο 
απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
 
17.3 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλάβει ο προσωρινός ανάδοχος Τμήματος στον εν λόγω φά-
κελο, έχουν ως ακολούθως : 
Α1.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΔΑΦΙΟ 1 – Οι Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα) : 
(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία της σχετικής ηλεκ-
τρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την παράγραφο  17.2 ως άνω, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση : 
i) για αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)  ήτοι 
για : 
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
-  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 
195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE 
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
-  απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
-  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροπο-
ποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 
(Α΄ 305), 
ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 
-  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν 
προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του συμ-
μετέχοντος, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκει-
μένου να κριθεί ανάλογα. Ακόμα σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσε-
ις, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφά-σεις.  
 
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν την η-
μερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παράγραφο  17.2 ως 
άνω, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση κήρυξης σε 
πτώχευση.  
 
(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμή-νου, πριν την 
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παράγραφο  17.2 ως 
άνω, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 
επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. 
 
(δ) Υπεύθυνη δήλωση ''Α'', στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης για το απασχολούμε-
νο από αυτόν προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  
 
(ε) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους ο προσωρινός ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης ενότητας, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδο-
ποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παράγραφο  17.2 ως άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνι-
κού δικαίου. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμε-
νους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του Υποψηφίου και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του 
Ι.Κ.Α.. 

16PROC004064104 2016-03-23



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016-2017 43

 - Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα 
σχετικά πιστοποιητικά. 
 
(στ)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παράγραφο  17.2 ως 
άνω, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τελών). 
Όσον αφορά στη φορολογική ενημερότητα του Υποψήφιου Αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρω-
ση, η Αναθέτουσα Αρχή την αναζητά και αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNet, κατά την ημερομηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του Υποψήφιου Αναδόχου περί υποβολής του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης.  
Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος παρουσιάζεται μη ενήμερος φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός προθεσ-
μίας τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησής του υποψήφιου Αναδόχου 
για την υποβολή του φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο προσήκον-
τα τρόπο (μέσω του Συστήματος) να καταθέσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της ως άνω ταχ-
θείσας προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.Δ. 
118/2007, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικά ενήμερος. 
Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), υποβάλλει την απαι-
τούμενη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, εντός της εκ του νόμου ταχθείσας προθεσ-
μίας των είκοσι (20) ημερών και καταθέτει ή αποστέλλει αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία ταχυδρομικά σε έντυπη 
μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής της. Σε πε-
ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του 
ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφορών. 
 
(ζ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παρα-
μένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης. (Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγ-
κεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το ειδικό επάγγελμά τους). 

 

ΕΔΑΦΙΟ 2 – Οι αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα) : 
(α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του 
από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παράγραφο  17.2 ως άνω, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδι-
καστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του ΕΔΑΦΙΟΥ (1) ως 
άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες. 
 
(β) Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 
παράγραφο  17.2 ως άνω, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση 
κήρυξης σε πτώχευση ή ότι δεν ευρίσκονται υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο 
της χώρας τους.  
 
(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας τους, έκδοσης του τελευταίου εξα-
μήνου πριν την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την πα-
ράγραφο  17.2 ως άνω, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυ-
γίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης ή ότι δεν τελούν υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που 
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους. 
 
(δ) Υπεύθυνη δήλωση ''Α'', ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
προσωρινού αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές κύριας και επικου-
ρικής ασφάλισης για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 
 
(ε) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τους οποίους ο προσωρινός ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης ενότητας,  από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίη-
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.  
 
(στ Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας τους, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής τους από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 
παράγραφο  17.2 ως άνω,  είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τε-
λών). 
 
Όσον αφορά στη φορολογική ενημερότητα του Υποψήφιου Αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρω-
ση, η Αναθέτουσα Αρχή την αναζητά και αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNet, κατά την ημερομηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του Υποψήφιου Αναδόχου περί υποβολής του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης.  
 
Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος παρουσιάζεται μη ενήμερος φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός προθεσ-
μίας τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησής του υποψήφιου Αναδόχου 
για την υποβολή του φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο προσήκον-
τα τρόπο (μέσω του Συστήματος) να καταθέσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της ως άνω ταχ-
θείσας προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.Δ. 
118/2007, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικά ενήμερος. 
 
Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), υποβάλλει την απαι-
τούμενη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, εντός της εκ του νόμου ταχθείσας προθεσ-
μίας των είκοσι (20) ημερών και καταθέτει ή αποστέλλει αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία ταχυδρομικά σε έντυπη 
μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής της. Σε πε-
ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του 
ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφορών. 
 
(ζ)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελη-
τηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους της χώρας τους, ορίζοντας ρητά την επωνυ-
μία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων ή καταλόγων αντίστοιχα καθώς και το ειδικό επάγγελ-
μά τους, και με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτά και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση 
της ως άνω ειδοποίησης.   
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 3 – Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
(α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των ΕΔΑΦΙΩΝ 1 και 2 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. 
- Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής 
της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμε-
τάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του ΕΔΑΦΙΟΥ (1) ως άνω του παρόν-
τος άρθρου για Έλληνες πολίτες.  
 
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν την η-
μερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παράγραφο  17.2 ως 
άνω, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (μόνο 
για ημεδαπές Α.Ε.), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τε-
λούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νο-
μικά πρόσωπα).  
 

   - Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) υποβάλλεται πιστοποι-
ητικό μεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρίας που ιδρύθηκε μετά τις 
4/4/2011 χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό 
Γ.Ε.ΜΗ. 
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   (γ) Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. υποβάλλει και ένα επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος 
καταστατικού, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία καταχώρησης του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
(Μ.Α.Ε.) και η Γενική Συνέλευση που το έχει τροποποιήσει. 

 
  
 ΕΔΑΦΙΟ 4 – Οι Συνεταιρισμοί : 
 (α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.                                    

(β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώ-
ρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από 
την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παράγραφο  17.2 ως άνω, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικη-
τικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (α) του ΕΔΑΦΙΟΥ (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.  

(γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του ΕΔΑΦΙΟΥ (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλ-
ληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του ΕΔΑΦΙ-
ΟΥ (2) ως άνω του παρόντος άρθρου για αλλοδαπούς, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστο-
ιχα και της περίπτωσης (β) του ΕΔΑΦΙΟΥ (3) ως άνω του παρόντος άρθρου για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλ-
λοδαπά.  
 
 
ΕΔΑΦΙΟ 5 – Οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην Ένωση / Κοινοπ-
ραξία. 
 
Α2.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι:  
α) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας Διακήρυξης ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές, 
β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση 
με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Α.Α. 
 
Β.  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δηλαδή ο προσωρινός ανάδοχος, πρέπει να συμπερι-
λάβει στα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης επί ποινή αποκλεισμού, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολο-
γητικά που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοπιστωτική του επάρκεια : 
 
i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την χρηματοπιστωτική επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα. 
Ως απόδειξη χρηματοπιστωτικής επάρκειας, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση τράπεζας που αναφέρει ότι συνεργάζε-
ται με τον προσφέροντα και όπου δηλώνεται το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας για χρηματοδότησή του για 
την παρούσα Παροχή Υπηρεσίας.  
 
Επαρκής θεωρείται η χρηματοπιστωτική ικανότητα του προσφέροντος, όταν ανέρχεται σε ποσοστό 15 % 
του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α., όπως ο προϋπολογισμός αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος Παραρτή-
ματος.  
 
ii) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται από 
την νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, των τριών τελευταίων προ του έτους του 
διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων.  
 
Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) με τους εγκεκριμένους και νομίμως 
δημοσιευμένους ισολογισμούς του, ενώ για όποιες οικονομικές χρήσεις δεν έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί σε 
ΦΕΚ, είναι αποδεκτά αντίγραφα οικονομικών εφημερίδων όπου έχουν δημοσιευτεί οι ισολογισμοί αυτοί. Ειδικά 
για την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού οικονομική χρήση, εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα ισολο-
γισμός, ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του έτους 
αυτού, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.  
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Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω 
καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχει συντάξει & δημοσιεύσει κατά το διάστημα αυτό ή 
δήλωση για το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να καταθέσει ισοδύ-
ναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. 
 
Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο διαγωνιζόμενος προκειμένου αυτός να κριθεί κα-
τάλληλος, συνίσταται σε μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών σαν μέσο όρο για το διάστημα αυτό, τουλάχιστον ίσο 
με το 15 % του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α., όπως ο προϋπολογισμός αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος 
Παραρτήματος.   
 
Σε περίπτωση ενώσεων, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων του ως 
άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην 
ένωση.   
 
17.4 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προσφέροντα από την ανάθεση.  
 
17.5 Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο, το οποίο θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Πιστοποιητικό του οποίου η ισχύς έχει λήξει, δεν γί-
νεται δεκτό. Στην περίπτωση που το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο υποβλήθηκε και ως δικαιολο-
γητικό συμμετοχής στον διαγωνισμό, είναι σε ισχύ, τότε δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή του. 
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων επικαλείται την τεχνική ικανότητα τρίτου φορέα, το εν λόγω πιστοποιη-
τικό ποιότητας αφορά τον τρίτο φορέα.  
 
17.6 Όλα τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργί-
ας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013). 
 
17.7 Αποσφράγιση Ηλεκτρονικού και Έντυπου φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» - Έλεγ-
χος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Ολοκλήρωση διαδικασίας.  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητι-
κών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της Α.Α., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσε-
ων και διαδικασιών.  
 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  
 
Η Ε.Δ.Δ. ομοίως αποσφραγίζει τον φάκελο με τα έντυπα στοιχεία των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ελέγχει 
την ορθότητα και την πληρότητα των περιεχομένων στοιχείων. 
 
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία προσκομίζονται σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, γίνεται σε μέρα και ώρα για την οποία έχουν ενημερωθεί 
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 
 
Η Ε.Δ.Δ. μονογράφει όλα τα έντυπα στοιχεία του φακέλου κατακύρωσης που έχουν υποβληθεί, ελέγχει την πληρό-
τητα και ορθότητα των δικαιολογητικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για το Τμήμα και καταγράφει τα αποτε-
λέσματα του ελέγχου στο πρακτικό (3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ). 
 
Η Ε.Δ.Δ. έχει το δικαίωμα, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα στον ο-ποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, μέσω του Συστήματος, την παροχή εγγράφων διευκρινήσεων σχετικά με τα πιστοποιητικά 
και έγγραφα που υπέβαλε / προσκόμισε κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
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Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση :  
- δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή, εγκαίρως και προσηκόντως, ένα ή περισσότε-
ρα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης  ή  

- έχει υποβάλλει / καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις ή οποιοδήποτε από τα ζη-τούμενα γενικό-
τερα στοιχεία του άρθρου 12 του παρόντος Παραρτήματος, 

 
η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ της Α.Α. η εγγύηση συμμετοχής του.  
 
Στην περίπτωση αυτή  καταγράφονται στο εν λόγω πρακτικό από την Ε.Δ.Δ., τα δικαιολογητικά που κατάθεσε ο 
κληθείς διαγωνιζόμενος και οι λόγοι απόρριψής του.  
 
Στην συνέχεια η κλήση για κατακύρωση γίνεται στον επόμενο του αντίστοιχου Συγκριτικού Πίνακα Κατάταξης 
του Τμήματος με βάση την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη τιμή προσφοράς.  
 
Στην περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή έχει 
καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, ακολουθείται η ίδια διαδικασία και η κλήση γίνεται στον 
προμηθευτή με την αμέσως μεγαλύτερη τιμή προσφοράς κοκ. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός για την αντίστοιχη Τμήμα ματαιώνεται. 
 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή (με τις διαδοχικές κλήσεις με την σειρά κατάταξης των εγγεγραμμένων στον 
Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος, με την κατάληξη σε αποδεκτό ανάδοχο είτε με εξάντληση του Συγ-
κριτικού Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος και ματαίωση του διαγωνισμού για το Τμήμα) και με εξάντληση όλων 
των Συγκριτικών Πινάκων Κατάταξης του 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ και για όλες τα Τμήματα, η Ε.Δ.Δ. συμπληρώνει το 
3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ, στο οποίο κατα-γράφονται  για κάθε Τμήμα : οι διαγωνιζόμενοι που κλήθηκαν, τα δικαιολογητικά 
που κατέθεσαν (και οι τυχόν λόγοι απόρριψής τους), καθώς και τα δικαιολογητικά και η πρόταση της για τον προ-
σφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (δηλ. τον οριστικό ανάδοχο) ή για ματαίωση του διαγω-
νισμού για Τμήμα, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της, αποτελεί την εισήγηση της και διαβιβάζεται προς 
το Όργανο Λήψης Αποφάσεων για την έκδοση σχετικής απόφασης.  
 
Η Ε.Δ.Δ. έχει το δικαίωμα, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, την παροχή έγγραφων διευκρινήσεων σχετικά με τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλε 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
17.8 Αποτελέσματα του διαγωνισμού και κοινοποίηση τους - Κατακύρωση της προμήθειας.  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 
Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου (δικαιολογητικά κατακύρω-
σης) του προσωρινού αναδόχου για κάθε Τμήμα και την ως άνω εισήγηση / γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. (3ο Πρακτι-
κό), αποφασίζει για την κατακύρωση της ανάθεσης κάθε Τμήματος και εκδίδει την απόφαση (διοικητική πράξη) 
για την έγκριση του 3ου Πρακτικού.  
 
Η απόφαση αυτή στην συνέχεια κοινοποιείται μέσω του Συστήματος από την Α.Α. σε όλους συμμετέχοντας σε 
αυτό το στάδιο (δηλ. στους εγγεγραμμένους στον αντίστοιχο Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης του Τμήματος) με 
αποδεικτικό παραλαβής, με την έννοια της ενημέρωσης και όχι της σύναψης σύμβασης, για την τυχόν υποβο-
λή ένστασης.  
 
Στην συνέχεια η Α.Α. αποστέλλει την ανακοίνωση για την κατακύρωση της προμήθειας στον επιλεγέντα ως ορισ-
τικό ανάδοχο, με πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης (άρθρο 17 του παρόντος Παραρτήματος). 
 
17.9 Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συλλογικό όργανο, δηλ. η Ε.Δ.Δ., με αιτιο-
λογημένη γνωμοδότηση της προς το Όργανο Λήψης Αποφάσεων που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει : 
α. την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα Τμήμας ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοσ-
τό που δεν θα υπερβαίνει το 30 % της προϋπολογισθείσας αξίας με Φ.Π.Α. του Τμήματος, όπως αυτή δίδεται στο 
άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήματος ή για μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει σε αντιστο-
ιχία το 50 % της προϋπολογισθείσας αξίας με Φ.Π.Α. του Τμήματος, όπως αυτή δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος 
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Παραρτήματος. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 50 %, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του 
προμηθευτή,   
β. την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας του Τμήματος μεταξύ περισσοτέρων προμηθευτών με ισόβαθμες 
προσφορές, 
γ. την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για Τμήμα / Τμήματα και επανάληψή του με τροποποίηση 
ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, 
δ. την ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού για Τμήμα / Τμήματα που προκύπτουν από λό-
γους δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της Σύμβασης και αζημίως για αυτήν και ιδίως στις περιπτώσεις  :  

i) που ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιο-
ρισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, 
ii) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση, 

ε. την οριστική ματαίωση του διαγωνισμού, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 15. Παρ. 4 του παρόν-
τος Παραρτήματος. 
 
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιο-
δήποτε λόγο. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007. 
 
17.10 Διευκρινίσεις.  
(α) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα παραπάνω 
πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή 
στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκ-
δοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος που γίνονται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολα-
ιογράφου ή ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας του διαγωνιζόμενου. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση, η 
οποία θα επισυνάπτεται στην βεβαίωση της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυ-
τικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και 
θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υπεύθυνη δήλωση 
θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και το περιεχόμενο των 
επιμέρους δικαιολογητικών. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη  
 
Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν.1599/1986 του νομίμου εκπρο-
σώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο α-
νάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμε-
να στο άρθρο 454 του Κ. Πολ. Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 
Η υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου συνοδευόμενη από την ως άνω βεβαίωση αρχής της χώρας του υπόχρεου, πρέ-
πει να υποβληθούν μαζί με τα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στην παραγράφο 17.5 του παρόντος άρθρου. 
 
(β) Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσωρινός ανάδο-
χος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα με την μορφή που ισ-
χύουν κατά την ημερομηνία της έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης της παρ 17.1 άνω (π.χ. την τελευταία ισχύ-
ουσα τροποποίηση του καταστατικού, αντίγραφο ΦΕΚ με το ισχύον Δ.Σ. και την εκπροσώπηση της εταιρείας 
κλπ.). 
 

Άρθρο 18 ο : Πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης - Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης – Τροποπο-
ίηση Σύμβασης – Ολοκλήρωση Σύμβασης. 
18.1 Πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης. 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού ανά Τμήμα ή Τμήματα γίνεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. 
 
Η κατακύρωση λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί ανακήρυξης του υποψήφιου 
ως οριστικού Αναδόχου, του κοινοποιείται και εγγράφως από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας 
Αρχής, με ανακοίνωση, συνοδευόμενη με πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης.  
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Η εν λόγω απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στο διαδίκτυο, τόσο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας : 
www.pnai.gov.gr, όσο και στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ : http://et.diavgeia.gov.gr. 
 
Επιπλέον η Σύμβαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ όπου και λαμβάνει αριθμό ΑΔΑΜ. 
 
Στον/στους  διαγωνιζόμενο/ους που επελέγη/σαν ως Ανάδοχος/χοι για το Τμήμα / τα Τμήματα απ-οστέλλεται από 
την Α.Α. εγγράφως και με αποδεικτικό παραλαβής, η σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης – πρόσκληση προς 
υπογραφή της Σύμβασης.  
 
Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
� τον πλήρη τίτλο της παρεχόμενης Υπηρεσίας,  
� την διάρκεια του Προγράμματος, 
� την τιμή, 
� τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η παρεχόμενη Υπηρεσία, 
� την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο Σύμβασης που έχει επι-
συναφθεί στην Διακήρυξη, 

�  την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης. 
 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακο-λουθεί έχει απο-
δεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
 
Επίσης θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τα παρακάτω στοιχεία : 
α) τον αριθμό των εργαζομένων του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο έργο, 
β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, 
γ) την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, 
δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων, 
ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, 
στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, 
ζ) ειδικό όρο για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  
 
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλά-
δα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή, Στην 
περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλε-
σης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής 
παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
 
Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη ως προσωρινός ανάδοχος του Τμήματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετι-
κής Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία : 
(α) τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, 
(β) την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5 % της αξίας της Σύμβασης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Γ της παρούσας Διακήρυξης.  
 
Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη ως Οριστικός Ανάδοχος, μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης το 
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 
όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται από την δέκατη (10η) ημέρα από την ημερομη-
νία κοινοποίησης της ως άνω ανακοίνωσης. Σε περίπτωση όμως που η Σύμβαση υπογραφεί πριν από την λήξη της 
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από αυτήν 
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
 
Σε περίπτωση που προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί 
να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επισ-
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τολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνω-
μοδότηση της Ε.Δ.Δ. και καταπίπτει υπέρ της Α.Α. η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική 
ενέργεια.  
 
Η Α.Α. στην περίπτωση αυτή καλεί εγγράφως τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα Κατάταξης του  συγκεκριμέ-
νου Τμήματος και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία  του άρθρου 17 του παρόντος Παραρτήματος. Ο έκ-
πτωτος ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Α.Α. εξαιτίας της αρνήσεως του 
να υπογράψει τη Σύμβαση.   
 
Αν κανένας από τους προμηθευτές, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα 
στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, ο διαγω-
νισμός για τις αντίστοιχες Τμήματα ματαιώνεται.  
 
18.2 Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης. 
Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ η σχετική Σύμβαση επί τη βάσει του κειμέ-
νου του ΄΄ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ΄΄ που περιέχεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας Διακήρυξης. Η κατάρτιση 
συνίσταται στην συμπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων και στην απαλοιφή των εναλλακτικών όρων που δεν 
ισχύουν του Σχεδίου Σύμβασης που περιέχεται στο εν λόγω παράρτημα, βάσει της προσφοράς του Αναδόχου με 
την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του δια-
γωνισμού.  
 
Η Σύμβαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συμ-
βαλλόμενα μέρη. Εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής η Σύμβαση υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη ή τον Αντι-
περιφερειάρχη. Εκ μέρους του Αναδόχου, η Σύμβαση υπογράφεται από τον ίδιο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του, ο 
οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 
κείμενο της Σύμβασης του Παραρτήματος Δ. 
 
Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακή-
ρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Η Σύμβαση δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων.  
 
Η Σύμβαση, που περιέχει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της  υπηρεσίας 
καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.  
 
Η σύμβαση θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας όπως : 
α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της, 
β. τα συμβαλλόμενα μέρη, 
γ. το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας, 
δ. την τιμή, 
ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
στ. τον τρόπο πληρωμής του Αναδόχου, 
ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 
η. τις προβλεπόμενες ρήτρες, 
θ. τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
 
Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προ-σφορά, Διακή-
ρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για όσα σημεία δεν 
ρυθμίζονται με την Σύμβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου. Τυχόν υποβολή 
σχεδίων σύμβασης από τους προμηθευτές μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Ανα-
θέτουσα Αρχή. 
 
18.3 Τροποποίηση Σύμβασης. 
Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, κατόπιν συμφωνί-
ας των δύο συμβαλλόμενων μερών, με απόφαση της Α.Α. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 
(Ε.Δ.Δ.), κατόπιν σχετικής διερεύνησης και αξιολόγησης και μόνον εφόσον η τροποποίηση είναι τεκμηριωμένα 
συμφέρουσα για την Α.Α.. 
 

16PROC004064104 2016-03-23



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016-2017 51

Σε τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεωτικά θα προσκομίσει : 

- αναλυτικότατες προδιαγραφές, στοιχεία και λεπτομέρειες της νέας πρότασης, 

- αναλυτική τεχνική έκθεση που θα τεκμηριώνει την ισοδύναμή ή και ενδεχομένως καλύτερη προ- σφορά, 

- συγκριτικό πίνακα με παραβολή του χαρακτηριστικών της παλαιότερης και της νεώτερης προσφοράς, 

- συγκριτικά οικονομικά στοιχεία της παλαιότερης και της νεώτερης προσφοράς. 

Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης, εξασφαλίζεται η εκτέλεση του Προγράμματος όπως προδιαγράφηκε.  

 

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της Α.Α. με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
 
18.4 Ολοκλήρωση Σύμβασης. 
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
α) εκτελέστηκε ολόκληρη η προβλεπόμενη Παροχή Υπηρεσίας, 
β) παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι εκτελεσθείσες εργασίες, 
γ) έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 
δ) εκπληρώθηκαν οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 
 

Άρθρο 19ο – Τιμές προσφορών – Νόμισμα. 
19.1 Οι τιμές θα δίνονται σε Ευρώ. Στην τιμή κάθε υποβαλλόμενης στον διαγωνισμό προσφοράς είτε αναφέρεται 
είτε όχι, θεωρείται δεδομένο ότι συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη κάθε απαραίτητης εργασίας, πάσης φύσης απαιτο-
ύμενου εξοπλισμού (χρησιμοποιούμενα μέσα, υλικά καθαρισμού κλπ.), όλων των νομίμων υπέρ τρίτων κρατήσεων 
καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την πλήρη και άρτια εκτέλεση του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων 
του Αναδόχου, όπως προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.  
 
19.2 Οι τιμές προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση 
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστο-
ποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα στοιχεία του φακέλου οικονομικής 
προσφοράς (πίνακα οικονομικής προσφοράς ή τρόπο πληρωμής) ή να τα τροποποιήσουν. Προσφορά που θέτει όρο 
αναπροσαρμογής της τιμής ή παρακράτησης κυριότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
19.3 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. 
Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ασυνήθιστα χαμηλές, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ. 16 παρ. 1  του παρόν-
τος παραρτήματος.  
 

Άρθρο 20ο – Εγγυήσεις. 
20.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
1. Οι προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
2. Η επιστολή αυτή πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, να απευθύνεται προς την Περιφέρεια και 
το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του π/υ, χωρίς  ΦΠΑ, του Τμήματος, όπως ο π/υ αυτός δίδεται 
στο άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήματος, ξεχωριστά για κάθε Τμήμα του Προγράμματος για την οπο-
ίο υποβάλλεται προσφορά. 
 
3. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
.pdf και στην συνέχεια προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού, 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. 
 
4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυ-
τής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156, δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους 
λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης 
περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφα-
σης κατακύρωσης της σύμβασης. 
 
5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως 
τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης Εγγυητική Επι-στολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη ή να εκπληρώσει ε-μπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή 
του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Π.Δ. 118/2007, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Α.Α. μετά την έκδοση 
σχετικής απόφασης του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ..   
 
6. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η παρούσα Διακήρυξη. 
 
7. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Πα-
ραρτήματος Γ της παρούσας Διακήρυξης. 
 
Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 
118/2007 και το άρθρο 157 του Ν.4281/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 201§5 του ιδίου νόμου. 
 
20.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση Τμήμας ή Τμημάτων, υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση 
Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της συνολι-
κής συμβατικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ) του Τμήματος ή των Τμημάτων (στην περίπτωση που κατακυρώθηκαν 
σε αυτόν περισσότερα του ενός Τμήματα).  
 
Η εγγυητική αυτή επιστολή σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης (χρόνος υλοποίη-
σης, ποιότητα χρησιμοποιούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εκπλήρωση λοιπών συμβατικών υποχρεώ-
σεων κλπ.).  
 
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι :   
 
«Με την υπογραφή της Σύμβασης, οι εργασίες τις οποίες θα εκτελέσει στα πλαίσια υλοποίησης της παρεχόμενης 
Υπηρεσίας, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών και 
απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα τις πραγματοποιήσει χρησιμοποιώντας στο σύνο-
λό τους υλικοτεχνικό εξοπλισμό άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στην 
χρήση και τα αποτελέσματα για τα οποία προορίζεται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγρά-
φονται στην Διακήρυξη».  
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή 
της Σύμβασης. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου της 
συμβατικής παρεχόμενης Υπηρεσίας και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα είναι διάρκειας αορίστου χρόνου, θα ισχύει δηλαδή μέχρι 
την επιστροφή της από την Α.Α. στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε. 
 
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου εφαρμογής του Προγράμματος ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρα-
τείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέ-
φεται η αρχική (σε περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης). Ο κατά τα ανωτέρω 
παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημε-
ρομηνία παράτασης.  
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Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υ-
πόδειγμα 2 του Παραρτήματος Γ της παρούσας Διακήρυξης. 

 
Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, θα συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του 
Π.Δ. 118/2007 και το άρθρο 157 του Ν.4281/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 201§5 του ιδίου νόμου. 
 
20.3 Εγγύηση προκαταβολής.  
Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 20 % της συνολικής συμβατικής 
αξίας της παρεχόμενης Υπηρεσίας χωρίς τον Φ.Π.Α..  
 
Εφόσον ο Ανάδοχος έχει δηλώσει στην Οικονομική του Προσφορά τρόπο εξόφλησης του συμβατικού ποσού με 
χορήγηση προκαταβολής, στο ποσοστό που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, λαμβάνει με την υπογραφή της 
Σύμβασης το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο.  
 
Στην περίπτωση που το ποσό της προκαταβολής ορίζεται από την Διακήρυξη (όπως στην παρούσα περίπτωση), σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, η προκαταβολή λαμβάνεται με κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής, το ύψος τη οποίας θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (άρ. 25, παρ. 15 του Ν.3614/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 
4ο του Ν.4156/2013). 
 
Η εγγυητική προκαταβολής περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της προκα-
ταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης εργασιών.   
 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου (όλων δηλαδή των κύκ-
λων) της παρεχόμενης Υπηρεσίας από τον Φορέα, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογι-
κού οργάνου.  
 
Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χο-
ρηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί 
σε αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την 
εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. 
 
H Εγγυητική Επιστολής Προκαταβολής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 3 του 
Παραρτήματος Γ της παρούσας Διακήρυξης. 
 
Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, θα συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 
118/2007 και το άρθρο 157 του Ν.4281/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 201§5 του ιδίου νόμου. 
 
20.4 Όργανα που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύο-
υσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχον-
ται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματι-
κού ποσού. 
 
20.5 Τρόπος σύνταξης των εγγυητικών επιστολών. 
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα : 
α) η ημερομηνία έκδοσης, 
β) ο εκδότης, 
γ)  να απευθύνονται προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 
δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι : ο Αριθμός της Διακήρυξης, η αναφορά : ΄΄Αντικείμενο Ανοικτού Διαγωνισ-
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μού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Πρόγραμμα : ΄΄ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗ-
ΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – 
ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ΄΄ και η ημερομηνία του διαγωνισμού,    
ε) ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής, 
στ) το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή, 
ζ) η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση, 
η) η σχετική σύμβαση και η προς  παροχή Υπηρεσία (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής), 
θ) η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Αν δεν αναγράφεται, η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να ισχύει 
μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας, 
ι) οι όροι ότι :  
ι1) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως, 
ι2) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, 
ι3) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 
ι4) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγ-
γραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης, 
ι5) στην περίπτωση ένωσης προσώπων η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 
Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι : 
«Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή με έγ-
γραφη δήλωση της Α.Α. ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη». 
 
20.6 Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που 
προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο ανάδοχος και 
δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Αν διαπιστωθεί πλαστό-
τητα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης (η πλαστή εγγύηση δεν θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ 
2147/2001), οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό ενώ ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
20.7 Εγγυήσεις Ενώσεων / Κοινοπραξιών. 
Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των ο-
ποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης.  
 
Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, όταν κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής από 
κάθε μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας, το άθροισμα των εγγυητικών αυτών επιστολών θα ισούται με το ποσό 
της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε 
αυτήν.  
 
Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή 
της Κοινοπραξίας.  
 

Άρθρο 21ο : Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές. 
21.1 Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει ενστάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και 
την περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του 
Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
 
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση α-
ποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρο-
μείου. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός 
εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και 
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της ένστασης όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης 
λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 5 (́ ΄Διαλειτουργικότητα΄΄) της με αριθμό Π1/2390 (ΦΕΚ Β/2677) Απόφασης.  
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέ-
τουσας Αρχής. 
 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως : 
- Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των ενστάσεων. 
- Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά πε-

ρίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων. 
- Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους. 
 
21.2 Είδη ενστάσεων. 
Ενστάσεις (διοικητικές προσφυγές) υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην συ-
νέχεια του παρόντος άρθρου.  
 
Οι ανωτέρω ενστάσεις, όπως προαναφέρεται, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Υποψηφίους μέσω του συστή-
ματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 ενστάσεις υποβάλλονται : 
α) Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη τελευταία ημερο-
μηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για 
τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 
των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) και το Αποφασίζον Όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Α.Α., που αφορούν στην συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου 
στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει ανα-
βολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση του Αποφασίζοντος Οργάνου εκδίδεται 
μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.   
 
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τρι-
ών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Α.Α. Η 
ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το Αποφασίζον Όργανο εκ-
δίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβο-
λής ενστάσεων.  
 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ένσταση ασκείται και κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά 
στην πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος Παραρτήματος. Η ένσταση αυτή 
ασκείται μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της α-
νωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, 
εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από 
το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το Αποφασίζον Όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργό-
τερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.  
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21.3  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γί-
νονται δεκτές.  
Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υ.Δ.Δ. Οι ενισ-
τάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από 
την Α.Α., με φροντίδα τους. 
 
21.4 Παράβολο. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 
0,10 επί τοις εκατό (0,10 %) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της Παρεχόμενης Υπηρεσίας, το ύψος του οποίου 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 
€). Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (΄΄παράβολα 
από κάθε αιτία΄΄).  
 
Το Παράβολο υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf από τους πιστοποιημένους Υποψηφίους και προσ-
κομίζεται ταυτόχρονα και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, εντός τρι-
ών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή 
 
21.5 Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 227 ή/και 238 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).   
 
21.6 Ο προσφέρων μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 
20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από 
την Α.Α. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Όργανο Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσ-
φυγή.  
 

Άρθρο 22ο : Διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος– Χρονοδιάγραμμα–Παραλαβή εργασιών. 
22.1 Γενικά. 
Εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υ.Δ.Δ. 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, στο οποίο θα προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης παροχής των 
προβλεπόμενων υπηρεσιών.  
 
Η χρονική διάρκεια παροχής των προβλεπόμενων συμβατικών υπηρεσιών, ορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος από 
την παραπάνω ημερομηνία έναρξης των εργασιών.  
 

Η Α.Α. έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση 
έως την 31-12-2017, με έγγραφη δήλωσή της που θα απευθύνεται στον Ανάδοχο πριν από τη λήξη της σύμ-
βασης, με τους ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα.  

Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Για τους όρους της νέας εγγυητι-
κής καλής εκτέλεσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

 
22.2 Υλοποίηση Προγράμματος. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει τις εργασίες με κατά τόπους συνεργεία, τα οποία θα είναι με δική του μέριμνα πλή-
ρως εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Υ.Δ.Δ. και τις αρμόδιες κατά τόπους Επιτρο-
πές για την ημερομηνία έναρξης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Ο τρόπος εκτέλεσης του Προγράμματος, τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα και μέσα εφαρμογής θα διασφαλίζουν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των υπαλλήλων της Περιφέρειας. 
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Η Α.Α. θα ορίσει με κλήρωση τις κατά τόπους αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών 
(Ε.Π.Π.Υ.). 
 
Οι  Ε.Π.Π.Υ. θα επιβλέπουν την υλοποίηση του προγράμματος και θα τηρούν σχετικό Ημερολόγιο. Το ημερολόγιο 
αυτό θα αποτελεί μέρος του Μερικού Οριστικού Πρωτόκολλου Παραλαβής για τον καθαρισμό των κτιρίων αρμοδιό-
τητας της συγκεκριμένης επιτροπής για τον αντίστοιχο μήνα.  
 
Τα συγκεκριμένα Μερικά Πρωτόκολλα θα φέρουν τον τίτλο :  
΄΄ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΜΕΡΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΟΣ ………………  

ΚΤΙΡΙΟ ……………… ΝΗΣΟΥ …………………΄΄. 
 
Η Υπηρεσία της Α.Α. κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, αφού συγκεντρώσει το σύνολο των Μερικών 
Οριστικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής όλων των Επιτροπών, θα εκδίδει το Συνολικό Οριστικό Πρωτόκολλο Παρα-
λαβής, το οποίο θα αποτελεί και την πράξη Οριστικής Παραλαβής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 
Παράταση εφαρμογής του Προγράμματος.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει επέκταση της εφαρμογής του Προγράμματος, εάν για συγκεκριμένους 
λόγους αυτό κριθεί απαραίτητο (π.χ. έκτακτες ή απρόβλεπτες ανάγκες, επείγουσες καταστάσεις κ.ά.). Στην περίπ-
τωση αυτή η επέκταση εφαρμογής του Προγράμματος θα γίνει με τους ίδιους όρους της σύμβασης (τιμή μονάδας, 
υποχρεώσεις αναδόχου κλπ.) και δεν θα υπερβαίνει το 15% του συνολικού συμβατικού ποσού.  
 
Η Α.Α. έχει το δικαίωμα να καλεί τον Ανάδοχο σε συναντήσεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο υλο-
ποίησης των εργασιών του, συζητώντας θέματα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια υλοποίησής τους. Οι Επιτρο-
πές  Παραλαβής μπορούν να απευθύνονται και εγγράφως προς τον Ανάδοχο, δίνοντάς του οδηγίες και κατευθύνσε-
ις, τις οποίες έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του.  
 
Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που επισημαίνεται, γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο και πρέπει να επανορ-
θώνεται από αυτόν, μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται στο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 
υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης ή δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
τότε η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής,  έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο επιβάλλοντάς του αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. 
 
Όταν η Υ.Δ.Δ ή Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει παραβάσεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Σύμβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις δια-
πιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση δεν ικανοποιούνται, 
καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασ-
φαλιστικές τους εισφορές. 
 

Άρθρο 23ο – Ποινικές ρήτρες – Κυρώσεις – Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου. 
23.1 Σε περιπτώσεις που Ε.Π.Π.Υ. κατά την εκτέλεση του Προγράμματος διαπιστώσει αναποτελε-σματική ή μη 
άρτια εκτέλεση εργασιών, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο (και αυτός είναι υποχρεωμένος) να τις 
επαναλάβει, όπου κρίνεται απαραίτητο και για όποιους χώρους αυτό απαιτηθεί, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση 
για την Α.Α.. 

23.2 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για τους λόγους που περιγράφονται 
στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, παρ. 1 και 2. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 
Α.Α. η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 

Τέλος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Α.Α. δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα προκύψει 
από τη διακοπή εκτέλεσης του Προγράμματος. 
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23.3 Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, 
παρ. 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι οι συγκεκ-
ριμένοι λόγοι οφείλονται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α. 

Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του Αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απα-
ιτούμενο ποσό. 

Άρθρο 24ο – Προκαταβολή. 
Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής ύψους ίσου με το 20 % της συνολικής συμβατικής αξίας 
του Προγράμματος χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στην 
Α.Α., όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος Παραρτήματος. 
 
Στην περίπτωση που υποψήφιος επιθυμεί χορήγηση προκαταβολής, θα το προσδιορίζει οπωσδήποτε στην Οικονο-
μική του Προσφορά.  
 

Άρθρο 25ο : Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις.  
25.1 Η πληρωμή στον Ανάδοχο, θα γίνει με την επιλογή ενός από τους παρακάτω τρόπους, τον οποίο θα προσδιο-
ρίσει κάθε συμμετέχων στην προσφορά του : 
α) τμηματικά, ανά μήνα, όπου κάθε αμοιβή θα αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού συμβατικού ποσού.  
 
Ένας πλήρης μηνιαίος κύκλος καθαρισμού θα αφορά στον καθαρισμό του συνόλου των κτιρίων όλων των νησιών 
του αντίστοιχου Τμήματος σε έναν ακέραιο ημερολογιακά μήνα. 
 
Μερική  εξόφληση μηνιαίου κύκλου (εξόφληση δηλαδή που δεν θα περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού του σύνο-
λο των κτιριακών εγκαταστάσεων ή του συνόλου του Τμήματος), δεν θα γίνεται δεκτή. 
 
Για την εξόφληση του παραπάνω μηνιαίου τμηματικού ποσού, απαιτείται κάθε φορά η ποιοτική και ποσοτική πα-
ραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών για τον αντίστοιχο μήνα από τις αντίστοιχες επιτροπές παρακολούθησης / 
παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής και η έκδοση των σχετικών μηνιαίων Μερικών Οριστικών Πρωτοκόλλων Πα-
ραλαβής.  
 
Κάθε Κύκλος Καθαρισμού Τμήματος, θα πιστοποιείται με την έκδοση του Μερικού Οριστικού Πρωτοκόλλου Παρα-
λαβής του κύκλου αυτού, από την αντίστοιχη  Ε.Π.Π.Υ.. 
 
β) με χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 20 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας του Προγράμματος 
χωρίς ΦΠΑ, με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στην Α.Α., (όπως διευκρινίζεται στο 
άρ. 20, παρ. 3 του παρόντος Παραρτήματος) και εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας, με τον συνολικό 
ΦΠΑ, σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπως περιγράφεται στον ως άνω (α) τρόπο. 
 
25.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν διευκρινίσει τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής η εξόφλησή του θα γίνει 
με τον παραπάνω (α) τρόπο.  
 
25.3 Για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος, απαιτούνται :   
α) το τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν, 
β) το Οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής (του αντίστοιχου κύκλου εφαρμογής) από την αρμόδια Ε.Π.Π.Υ.,  
γ) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αναδόχου, 
δ) μηνιαίο Παρουσιολόγιο προσωπικού, 
ε) ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής εργαζόμενου για οποι-
οδήποτε λόγο. 
 
Η πληρωμή στον Ανάδοχο, θα γίνει μετά από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητι-
κών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υ-
πηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   
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Με την εξόφληση της συμβατικής αξίας εκδίδεται και παραδίδεται στον Φορέα εξοφλητική απόδειξη του Αναδό-
χου. 
 
Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με τον τρόπο 
ή χρόνο εξόφλησης της Παρασχεθείσας Υπηρεσίας ή και άλλες πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της 
πληρωμής από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και δεν δημιουργεί 
καμία υποχρέωση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ προς τον Ανάδοχο, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον Ανάδοχο έναντι 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.   
 
25.4 Κρατήσεις.  
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις : 
- Σε κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 % επί του καθαρού ποσού της 
αξίας της Παρασχεθείσας Υπηρεσίας (άρ. 24 του Ν.2198/94), ο οποίος αποδίδεται στην αρμόδια Εφορία από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α., 

- επί του ποσού της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση 0,10 % σύμφωνα με το άρθρο 4§3 
του Ν. 4013/2011, η οποία παρακρατείται από την Α.Α. και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τρά-
πεζας, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (συν 
3% χαρτόσημο επί της κράτησης αυτής, συν 20 % ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

- οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη από τον νόμο κράτηση, ή που ισχύει κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
 
Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην συμβατική αξία της Παρασχεθείσας Υπηρεσίας καταβάλλεται ακέραιος από την 
Α.Α στον Ανάδοχο με το συμβατικό τίμημα και κατόπιν αυτός θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο στο Δημόσιο Τα-
μείο, σύμφωνα με τις περί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
 

Άρθρο 26ο : Υπερημερία.  
Η Α.Α. καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από 
το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/2003 προθεσμία.  
 
Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η Α.Α. υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο 
που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονά-
δες («περιθώριο»).  
 

Άρθρο 27ο : Ανωτέρα βία.  
27.1 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ως περιπτώσεις ανωτέ-
ρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 
1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμη-

θευτή των υλικών, 
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 
3. Πλημμύρα. 
4. Σεισμός. 
5. Πόλεμος. 
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών. 
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 
9. Βλάβη συγκοινωνιακών μέσων με συνέπεια ακύρωση προγραμματισμένων δρομολογίων, που αποδεδειγμένα 

καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση του Αναδόχου σε καθορισμένο βάση του προγράμματος προορισμό σύμφω-
να με το χρονοδιάγραμμα. 
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27.2 Ο Ανάδοχος όταν επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα γνωστοποιήσει εγγράφως προς την Αναθέτουσα 
Αρχή και να επικαλεστεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα περιστατικά και 
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη α-
νωτέρας βίας.  
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, που αποδεικνύουν καθυστέρηση στο Πρόγ-
ραμμα λόγω ανωτέρας βίας, δεν επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 28ο : Τήρηση κανόνων ασφαλείας.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για την προστασία και την αποτροπή 
ατυχήματος του προσωπικού του ή τρίτων, που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του 
Προγράμματος. 
 
Υποχρεούται επίσης να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Προγράμματος. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των χρησιμοποιούμενων από αυτόν υλικών 
ζητήσει ο φορέας, προς διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται από τον ανάδοχο καθημερινά, καθ΄ όλες τις εργάσιμες ημέρες, σε όλους 
τους χώρους που περιγράφονται στο άρθρο 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας Διακήρυξης.  
 
Οι εργασίες καθαριότητας περιλαμβάνουν τα παρακάτω : 
 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Κοινόχρηστοι χώροι (διάδ-
ρομοι, γραφεία, Γραφεία 
Περιφερειάρχη, Αντιπερι-

φερειάρχη κλπ.) 

- σκούπισμα,  
- σφουγγάρισμα,  
- ξεσκόνισμα,  
- άδειασμα καλαθιών, 
- αποκομιδή σκουπιδιών, 
- τοποθέτηση νέας σακούλας στα 
καλάθια και τους κάδους συλλο-
γής. 

Καθημερινά, 5 φορές την εβδομά-
δα.  

Κοινόχρηστα W.C. 

- σκούπισμα, 
- σφουγγάρισμα, 
- άδειασμα καλαθιών, 
- τοποθέτηση νέας σακούλας στα 
καλάθια και τους κάδους συλλο-
γής. 

Καθημερινά, 5 φορές την εβδομά-
δα. 

- απολύμανση, 
- αφαίρεση αλάτων νιπτήρων – λε-
κανών, βρυσών, δαπέδου με υγρό 
καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό. 

1 φορά ανά 15 ημέρες. 

Κάδοι απορριμμάτων εσω-
τερικών χώρων. 

αποκομιδή σκουπιδιών – τοποθέτηση 
νέας σακούλας στα καλάθια και τους 
κάδους συλλογής. 

Καθημερινά, 5 φορές την εβδομά-
δα. 

Χώροι συλλογής ανακυκ-
λώσιμων υλικών. 

Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών – 
τοποθέτηση νέας σακούλας στους 
χώρους συλλογής. 

Ανάλογα με την συχνότητα πλήρω-
σης των χώρων συλλογής 

Παράθυρα / τζάμια 
Καθάρισμα τζαμιών και κουφωμά-
των. 

1 φορά ανά μήνα. 

Ψυγεία Σχολαστικός καθαρισμός. 1 φορά ανά μήνα. 

Για το κτίριο της έδρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη), το οποίο ως Διοικητι-
κό Κέντρο δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό συναλλασσόμενων πολιτών, αλλά και μεγάλο αριθμό επισκεπτών 
(ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), απαιτείται καθημερινή οκτάωρη απασχόληση υπαλλήλου καθαριότη-
τας, με ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους αναμονής και υγιεινής.   

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος θα συγκεντρώνει τα απορρίμματα, χρησιμοποιώντας βιοδιασπώμενους σάκους τους οποίους θα μετα-
φέρει και θα απορρίπτει καθημερινά σε απορριμματοδέκτες του Δήμου. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και 
για οποιονδήποτε λόγο, η συγκέντρωση ή σώρευση σάκων με απορρίμματα σε οποιονδήποτε χώρο των κτιρίων 
του προγράμματος, με σκοπό την μαζικότερη μεταφορά τους μετά από ημέρες.  
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Παράλληλα ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών 
συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών (κάδοι ή σάκοι ή άλλος τρόπος συλλογής) σε όλα τα κτίρια. Τα ανακυκλώ-
σιμα υλικά που θα συγκεντρώνονται θα είναι : χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και μπαταρίες. Στις υποχρεώσεις 
του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και απόθεση των ανακυκλώσιμων υλικών στα αντίστοιχα για κάθε 
είδος σημεία συλλογής των Δήμων.  
 
Η σχετική μεθοδολογία (τρόπος συλλογής, χρησιμοποιούμενα μέσα, συχνότητα απόρριψης κλπ.) θα προσδιορίζε-
ται στην προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου ώστε να αξιολογηθεί ανάλογα.  
 
Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπ-
τονται. 
 
Για την κάλυψη των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει ανάλογο α-
ριθμό εργαζομένων. Το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι εκπαιδευμένο στη χρήση του εξοπλισμού καθαρισμού 
και στις απαιτούμενες εργασίες. 
 
Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται κάθε άλλο υλικό, παρελκόμενο, εργασία και υποχρέωση που 
περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, για την πλήρη και ορθή εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
Ο ανάδοχος ακόμη οφείλει : 
- να τηρεί όλους του σχετικούς με την εργασία νόμους (εργατική νομοθεσία), αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινω-

νικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία / ασφάλιση εργαζομένων κλπ., 
- να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρί-

το, 
- να χρησιμοποιεί ειδικευμένο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προσωπικό,  
- να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μό-

νος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του, 
- να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη η οποία προκύπτει από αμέλεια ή πλημμελή εκτέλεση του έργου που έχει αναλά-

βει, 
- να διαθέσει υπάλληλο ο οποίος θα ασχολείται με την παρακολούθηση των εργασιών και την συγκέντρωση ό-

λων των απαραίτητων κάθε φορά δικαιολογητικών πληρωμής, τα οποία θα φροντίζει να υποβάλλει πλήρως και 
εγκαίρως στην Υπηρεσία. 

 
Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα είναι καινούριος, αμεταχείριστος και θα ανταποκρίνεται πλήρως στις  απαι-
τούμενες ανάγκες. Όλα τα αναγκαία εργαλεία και υλικά καθαρισμού θα είναι άριστης ποιότητας από τα πλέον κα-
τάλληλα και δεν προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του κτιρίου. 
 
Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και για 
τον σκοπό αυτό θα προσκομιστούν αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την καταλληλότητα και την ασφά-
λεια των υλικών καθαρισμού. Αναλυτικότερα θα πρέπει : 
- να είναι πιστοποιημένα κατά ISO από αρμόδια Αρχή, 
- να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, 
- να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (απολυμαντικά προϊόντα) και να φέρουν σήμανση 

CE, 
- να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές, 
- να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών, 
- να παρέχονται στη συσκευασία της εταιρείας παραγωγής τους και να συνοδεύονται από δοσομετρητές, ώστε η 

παρασκευή των χρησιμοποιούμενων διαλυμάτων να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή των προ-
ϊόντων και να είναι απολύτως αβλαβή. 

 
Με αποκλειστική ευθύνη του εργολήπτη, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη υποστήριξη (συ-
νεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, επισκευές, ανταλλακτικά χρησιμοποιούμενου 
εξοπλισμού και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του) ώστε η εκτέλεση των υπηρεσιών να είναι 
απρόσκοπτη.  
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Οι προσφέροντες θα προσδιορίσουν τα μέσα ατομικής προστασίας που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία κα-
θαρισμού. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  : 
Ημερομηνία έκδοσης                                           : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)   : 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………………. ΕΥΡΩ 
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύ-
λακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ ………… 
……………. και ολογράφως………..…………...., υπέρ της εταιρείας …………………………… 
…………………………. ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …..……κλπ., α-
τομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της  …-
…-2015, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή Υπηρεσίας :  
΄΄ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥ-
ΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟ-
Υ΄΄ σύμφωνα με την με αριθμό 34153/3865/2016 Διακήρυξή σας. 
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
της εν λόγω Εταιρείας / Εταιρειών καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα  
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και 
από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε 
ότι η (εταιρεία) ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνο-
υμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, 
ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημε-
ρομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (ετα-
ιρείας) ….............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτη-
σία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική 
μεσεγγύηση. 
6.  Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις …-…-2016 οπότε και θα επιστραφεί σ’ ε-
μάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υ-
πόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ 
εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπη-
ρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο 
και Ν.Π.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
8.  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.                                                                           

                                                                              (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  : 
Ημερομηνία έκδοσης                                           : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)   :  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ............... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ….…….…………   ΕΥΡΩ 
1.  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύ-
λακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ………………. 
……………………και ολογράφως ……………….., υπέρ της εταιρείας………. ………....ή σε περίπτωση ένωσης 
ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…… .…………β) …………κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλ-
ληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση των όρων της με αριθμό ……….. σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας 
της   …-…-2016 με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσίας :  
΄΄ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥ-
ΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟ-
Υ΄΄, που αφορά παρεχόμενες υπηρεσίες συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 34153/3865/2016 
Διακήρυξή σας. 
2.  Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και 
από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3.  Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, 
ότι η (εταιρεία) ...................... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς ο-
ποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαί-
τησης σας, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών 
από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (ετα-
ιρείας) ......................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικασ-
τική μεσεγγύηση. 

 5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….-…..-2016 οπότε και θα επιστραφεί σ’ 
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υ-
πόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ 
εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπη-
ρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο 
και Ν.Π.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.         

                                                                             
                                                                               (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  3 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
Εκδότης  (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)     : 
Ημερομηνία έκδοσης                                          : 
Προς την  (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)    :  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ..…………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……..…… ΕΥΡΩ. 
 
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύ-
λακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες,  υπέρ της (εταιρείας) ........................ ή σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α).…………, β) ……..κλπ , ατομικά και για κάθε μία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των ………………….. ευρώ, και ολογράφως ………..………,  πλέον τόκων 
επί της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυόμαστε, για 
την  λήψη προκαταβολής, ίσης με το 20 % της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. εκ  ………………..…. ευρώ, της με 
αριθμό ………σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η παραπάνω εταιρεία στις ………………..., σε συνέχεια του  
διαγωνισμού της Υπηρεσίας σας της …-…-2016 με αντικείμενο την :  
΄΄ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥ-
ΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟ-
Υ΄΄ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 34153/3865/2016 Διακήρυξή σας.  
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας 
που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας 
από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση  ή ενέργεια ή συγκατάθεση της 
……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη δια-
ιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική 
μεσεγγύηση. 
5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις …-….-2016, οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η παρο-
ύσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε 
θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυ-
ητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
6. Βεβαιούμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας  
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 
                                                                                     (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πλατεία Τσιροπινά 
Ερμούπολη Σύρου - Τ.Κ. 84100 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
 

΄΄ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΝΟΥ΄΄ 
 
 

Αριθμός Σύμβασης : …………………………………………………………………..……….. 

Συμβατικό Ποσό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16 % ή 23%) : ………………….…………….. 

Ανάδοχος : ……………………………………………………………………………..……….. 

Υπηρεσία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

 
Στην Σύρο σήμερα ………………., .....-.…-2016, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Τσιροπινά 
Ερμούπολη – Σύρος, Οικονομικό Τμήμα), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
1. αφενός ο/η ……………………… κάτοικος ………………………………, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά το-
υ/της ως ………………………  την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρ-
χή»  και  
2. αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………………………… που εδρεύει στ 
…..………………… (οδός ……………………………………. ΤΚ …………, τηλ. ………………….) και υπάγεται 
στην Δ.Ο.Υ. …………………….. με ΑΦΜ  ……………………. που νομίμως εκπροσωπείται από τον/την κο/κα 
………………………………………, κάτοικο ……………,  οδός ……………, αριθμός…….., με Α.Δ.Τ. 
………………………………, σύμφωνα με το υπ’ αρ. ……………….. πρακτικό του Δ.Σ. 
(ΦΕΚ………………………… συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα) και θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος»,  
 
λαμβάνοντας υπόψη : 
• την με αριθμό 34153/3865/2016 Διακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο εξής '' Διακήρυξη'' ,  
• τον σχετικό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά σε ευρώ, ο οποίος διενεργήθηκε την              …-…-2015 για την 
΄΄ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝΟΥ΄΄,  

• την προσφορά του Αναδόχου (΄΄Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά΄΄ και ΄΄Οικονομική Προσ-
φορά΄΄), η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου διαγωνισμού,  

• τα πρακτικά του διαγωνισμού και την υπ’ αριθμό ………/2016 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την 
οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της σχετικής παροχής Υπηρεσίας,  

• την υπ΄ αριθμό ………/2016 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδο-
χο η εν λόγω κατακύρωση, 

 
στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο, 
συμφώνησαν και απεδέχθησαν ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στον 
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δεύτερο την εν λόγω παροχή Υπηρεσίας, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται ανε-
πιφύλακτα : 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ   
Το συμβατικό ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορ-
ρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των (ολογράφως) ……………… 
…………………….……… € (…………… €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται σύμφωνα με την 
προσφορά του ως εξής : 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
ΤΜΗΜΑ ... : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ....................... 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 34153/3865/2016 
                                               ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ-
ΝΟΥ 

  (1) (2) (3) = (1) * (2) 

Α/Α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 
(m2) 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    (σε 
€/m2)                    χωρίς 

Φ.Π.Α.  
Στην οποία συμπεριλαμβά-
νονται οι υπέρ τρίτων κρα-
τήσεις καθώς και κάθε άλλη 
προβλεπόμενη  επιβάρυνση.  

(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΟ                     (€)                                
χωρίς Φ.Π.Α.               (α-

ριθμητικώς) 

1 

Καθαρισμός χώρων των κτιρίων που στεγά-
ζουν υπηρεσίες της Περιφε-ρειακής Ενότη-
τας ............................. της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 
η δαπάνη κάθε απαραίτητης εργασίας, πά-
σης φύσης απαιτούμενου εξοπλισμού, όλες 
οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 
άλλη επιβάρυνση για την πλήρη και άρτια 
εκτέλεση του συνόλου των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως περιγ-
ράφεται στην με αριθμό 34153/3865/2016 
Διακήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου). 

............. ………………… ………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α.                                 
(ολογράφως) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α.                                    
(αριθμητικώς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  Φ.Π.Α.    ... % 
ΠΟΣΟ  Φ.Π.Α. 

(αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α.                                                 
(ολογράφως) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α.                                                
(αριθμητικώς) 
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Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αξία της παρεχόμενης Υπηρεσίας και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την εκτέλεση 
των εργασιών όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) της Διακήρυξης.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
2.1 Σκοπός του Προγράμματος. 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καθαριότητα κτιρίων της/των Περιφερειακής/ών Ενότητας / Ενοτήτων 
......................................., όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  
 
2.2 Το αντικείμενο του Προγράμματος περιλαμβάνει τον καθαρισμό των χώρων των κτιρίων που περιγράφονται 
στον παρακάτω Πίνακα (παραμένει ο αντίστοιχος με την προσφορά πίνακας Τμήματος / Τμημάτων) : 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

 
Α’ Κτίριο : στεγάζονται η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, η Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού (κτίριο ΄΄Χαλκιά΄΄ – Ερμούπολη). 

868,00  

 
Β’ Κτίριο : στεγάζονται η Δ/νση Ανάπτυξης, η Δ/νση Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας και η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών (κτίριο ΟΤΕ – 
Ερμούπολη). 

 
 

1.100,00 

 
Γ’ Κτίριο : στεγάζεται η  Δ/νση Τεχνικών Έργων (επί της Πλατείας Λαϊκής 
Κυριαρχίας – Ερμούπολη). 

372,00 

 
Δ’ Κτίριο : στεγάζονται η Δ/νση Οικονομικού, Δ/νση Διοίκησης, Δ/νση 
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Νομική Υπηρεσία, Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη και Γραφείο Περιφερειάρχη και λοιπές υπηρεσίες (επί 
της Πλ.Τσιροπινά – Ερμούπολη). 

800,00 

 
Ε’ Κτίριο : στεγάζεται η  Δ/νση Κτηνιατρικής  

90,00 

 
ΣΤ’ Κτίριο : στεγάζεται η  Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 
338,76 

 
Ζ’ Κτίριο : στεγάζονται οι  οργανικές μονάδες Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (περιοχή «Λειβάδια» - Μάννα). 

550,0 

 
Η’ Κτίριο : στεγάζεται το ΚΕΔΥΠ (πρώην ΚΔΑΥ)  

175,00 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΣΥΡΟΥ 

 
4.293,76 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

 
Κτίριο στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Άνδρου (Χώρα Άνδρου)  
 

180 

                                 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ 
                   180 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

 
Α Κτίριο : στεγάζονται το Τμ. Διοίκησης, Γρ. Εντεταλμένου Συμβούλου 
και η Κτηνιατρική Υπηρεσία (ιδιόκτητο κτίριο στα Φηρά)  

190 

 
Β Κτίριο : στεγάζονται το  Τμήμα Ανάπτυξης και Τμ. Αγροτικής Οικονομί-
ας (Φηρά)  

135 

 
Γ Κτίριο : στεγάζονται το  Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμ.Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και Γρ. Δημόσιας Υγιεινής (Φηρά)  

270 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΘΗΡΑΣ 

 
595 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

 
Κτίριο στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Κέας (Ιουλίδα)  

111,2 

 
Κτίριο του Τμήματος Κτηνιατρικής  

45 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ 

 
156,2 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

 
Α’ Κτίριο  στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Μήλου (κτίριο Νίνου - Μήλος)  

197 

 
Β’ Κτίριο στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Μήλου (κτίριο Κολιαράκη – Μήλος)  

180 

 
Γ’ Κτίριο στέγασης Τμ. Αγροτικής Οικονομίας (χώρος παραχωρηθείς από 
ΕΑΣ) (Μήλος).  

20 

 
Δ Κτίριο στέγασης Αγρ. Κτηνιατρείου Σίφνου(Σίφνος).  

 
21 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΜΗΛΟΥ 

 
418 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

Κτίριο που στεγάζεται το Αγροτικό Κτηνιατρείο (Μύκονος)  
 

40 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. Μυκόνου 
 

 
40 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
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(m2) 

Κτίριο στέγασης υπηρεσιών Π.Ε. Νάξου (Χώρα)  
 

704,50 

ΚΕΔΔΥ Νάξου  
 

131 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΝΑΞΟΥ 
 

 
835,5 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

Α’ Κτίριο : στεγάζεται το Τμ. Αγρ. Οικονομίας (Παροικιά)   
90 

Β’ Κτίριο :  στεγάζεται το Τμ. Κτηνιατρικής (Παροικιά)   
60 

Γ’ Κτίριο :  στεγάζεται το Τμ. Μεταφορών (Παροικιά)   
113 

Δ’ Κτίριο :  στεγάζεται το Τμ. Διοίκησης, το Γραφείο Εντεταλμένου Συμ-
βούλου , το Τμήμα Τεχνικών Έργων και το Γραφείο Δημ. Υγιεινής (Παροι-
κιά)  

 
90 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε.ΠΑΡΟΥ 

                                                                     

 
353 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
(m2) 

Α’ Κτίριο :  στεγάζεται το Τμ. Κτηνιατρικής (Χώρα)   
70 

Β’ Κτίριο : στεγάζονται οι λοιπές υπηρεσίες της Π.Ε. (Χώρα)   
299,53 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Π.Ε. ΤΗΝΟΥ 

 
369,53 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ     ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.240,99 

 
2.3 Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό, παρελκόμενο, εργασία και υ-
ποχρέωση που περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, για την πλήρη και ορ-
θή εκτέλεση των εργασιών.  
 
2.4 Η Τεχνική Περιγραφή και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β της Δια-
κήρυξης.  
 
Άρθρο 3ο - Στοιχεία του Αναδόχου. 
 

Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν 
στο έργο. 

 

Ημέρες και ώρες εργασίας. 
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 
     

Συλλογική σύμβαση εργασίας.  

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά  
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τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων. 
Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά. 

 

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.  
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε διαφορε-
τική περίπτωση θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα υπόκειται στις αντίστοιχες κυρώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
4.1 Εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υ.Δ.Δ. 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, στο οποίο θα προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης παροχής των 
προβλεπόμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα αρχίσουν να παρέχονται ταυτόχρονα, σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας που 
προσδιορίζονται στην παρούσα. 
 
Η χρονική διάρκεια παροχής των προβλεπόμενων συμβατικών υπηρεσιών ορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος από 
την παραπάνω ημερομηνία έναρξης των εργασιών.  
 
4.2 Υλοποίηση του Προγράμματος. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει τις προγραμματιζόμενες εφαρμογές σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα με κατά τόπους 
συνεργεία που θα είναι εφοδιασμένα, με πλήρη ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Υ.Δ.Δ. και τις αρμόδιες κατά τόπους Επιτρο-
πές για την ημερομηνία έναρξης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Ο τρόπος εκτέλεσης του Προγράμματος, τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθαρισμού και μέσα εφαρμογής θα διασφαλί-
ζουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των υπαλλήλων της Περιφέρειας. 
 
Οι  Ε.Π.Π.Υ. της Α.Α. θα επιβλέπουν την υλοποίηση του προγράμματος και θα τηρούν σχετικό Ημερολόγιο. Το ημε-
ρολόγιο αυτό θα αποτελεί μέρος του Μερικού Οριστικού Πρωτόκολλου Παραλαβής για τον καθαρισμό των κτιρίων 
αρμοδιότητας της συγκεκριμένης επιτροπής για τον αντίστοιχο μήνα.  
 
Τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα θα φέρουν τον τίτλο :  
΄΄ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΜΕΡΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΟΣ ………………  

ΚΤΙΡΙΟ ……………… ΝΗΣΟΥ …………………΄΄. 
 
Η Υπηρεσία της Α.Α. κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, αφού συγκεντρώσει το σύνολο των Μερικών 
Οριστικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής όλων των Επιτροπών, θα εκδίδει το Συνολικό Οριστικό Πρωτόκολλο Παρα-
λαβής, το οποίο θα αποτελεί και την πράξη Οριστικής Παραλαβής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 
4.3 Παράταση εφαρμογής του Προγράμματος. 
Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία υπογραφής της. Η Α.Α. έχει το 
δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση έως την 31-12-
2017, με έγγραφη δήλωσή της που θα απευθύνεται στον Ανάδοχο πριν από τη λήξη της σύμβασης, με τους 
ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα.  

Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Για τους όρους της νέας εγγυητι-
κής καλής εκτέλεσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

4.4 Παρακολούθηση του Προγράμματος. 
Η Α.Α. έχει το δικαίωμα να καλεί τον Ανάδοχο σε συναντήσεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο υλο-
ποίησης των εργασιών του, συζητώντας θέματα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια υλοποίησής τους. Οι Επιτρο-
πές  Παραλαβής μπορούν να απευθύνονται και εγγράφως προς τον Ανάδοχο, δίνοντάς του οδηγίες και κατευθύνσε-
ις, τις οποίες έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του.  
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Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που επισημαίνεται, γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο και πρέπει να επανορ-
θώνεται από αυτόν, μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται στο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 
υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης ή δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
τότε η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής,  έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο επιβάλλοντάς του αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. 
 
Όταν η Υ.Δ.Δ ή Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει παραβάσεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Σύμβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις δια-
πιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση δεν ικανοποιούνται, 
καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασ-
φαλιστικές τους εισφορές. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
5.1 Η πληρωμή στον Ανάδοχο, θα γίνει (παραμένει ο τρόπος που θα δηλωθεί από τον Ανάδοχο, όπως προσδιορίζε-
ται στο άρ. 26 της Διακήρυξης) : 
α) τμηματικά, ανά μήνα, όπου κάθε αμοιβή θα αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού συμβατικού ποσού και θα αφο-
ρά σε έναν πλήρη μηνιαίο κύκλο καθαρισμού των προβλεπόμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. Ένας πλήρης μηνια-
ίος κύκλος καθαρισμού, αφορά στον καθαρισμό του συνόλου των κτιρίων του Τμήματος σε έναν ακέραιο ημερο-
λογιακά μήνα. 
 
Μερική  εξόφληση μηνιαίου κύκλου, εξόφληση δηλαδή που δεν θα περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού του σύνο-
λο των κτιριακών εγκαταστάσεων ή του συνόλου των νησιών του Τμήματος ή των Τμημάτων της Σύμβασης δεν 
θα γίνεται δεκτή. 
 
Για την εξόφληση του παραπάνω μηνιαίου τμηματικού ποσού, απαιτείται κάθε φορά η ποιοτική και ποσοτική πα-
ραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών για τον αντίστοιχο μήνα από τις αντίστοιχες επιτροπές παρακολούθησης / 
παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής και η έκδοση των σχετικών μηνιαίων Μερικών Οριστικών Πρωτοκόλλων Πα-
ραλαβής.  
 
Κάθε Πλήρης Κύκλος Καθαρισμού θα πιστοποιείται με την έκδοση του Μερικού Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλα-
βής του κύκλου αυτού από τις αντίστοιχες  Ε.Π.Π.Υ.. 
 
β) με χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 20 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας του Προγράμματος 
χωρίς ΦΠΑ, με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στην Α.Α., (όπως διευκρινίζεται στο 
άρ. 20, παρ. 3 του παρόντος Παραρτήματος) και εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας, με τον συνολικό 
ΦΠΑ, σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπως περιγράφεται στον ως άνω (α) τρόπο. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν διευκρινίσει τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής η εξόφλησή του θα γίνει με 
τον παραπάνω (α) τρόπο.  
 
5.2 Για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος απαιτούνται :   
α) το τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν, 
β) τα Οριστικά Πρωτόκολλα Παραλαβής (των αντίστοιχων κύκλων εφαρμογής) από τις αρμόδιες Ε.Π.Π.Υ.,  
γ) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αναδόχου, 
δ) μηνιαίο Παρουσιολόγιο προσωπικού, 
ε) ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής εργαζόμενου για οποι-
οδήποτε λόγο. 
 
Η πληρωμή στον Ανάδοχο, θα γίνει μετά από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητι-
κών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 35 του Π.Δ. 
118/2007), από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   
 
Με την εξόφληση της συμβατικής αξίας εκδίδεται και παραδίδεται στον Φορέα εξοφλητική απόδειξη του Αναδό-
χου. 
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Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με τον τρόπο 
ή χρόνο εξόφλησης της Παρασχεθείσας Υπηρεσίας ή και άλλες πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της 
πληρωμής από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και δεν δημιουργεί 
καμία υποχρέωση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ προς τον Ανάδοχο, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον Ανάδοχο έναντι 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.   
 
 
5.3 Κρατήσεις.  
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις : 
- Σε κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 % επί του καθαρού ποσού της 
αξίας της Παρασχεθείσας Υπηρεσίας (άρ. 24 του Ν.2198/94), ο οποίος αποδίδεται στην αρμόδια Εφορία από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α., 

- επί του ποσού της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση 0,10 % σύμφωνα με το άρθρο 4§3 
του Ν. 4013/2011, η οποία παρακρατείται από την Α.Α. και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τρά-
πεζας, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (συν 
3% χαρτόσημο επί της κράτησης αυτής και 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου), 

- οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη από τον νόμο κράτηση, ή που ισχύει κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
 
Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην συμβατική αξία της Παρασχεθείσας Υπηρεσίας καταβάλλεται ακέραιος από την 
Α.Α στον Ανάδοχο με το συμβατικό τίμημα και κατόπιν αυτός θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο στο Δημόσιο Τα-
μείο, σύμφωνα με τις περί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

6.1 Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό ………………… 
της Τράπεζας ………….…………… - Κατάστημα …..……….….. ποσού (ολογράφως) 
……………………………. € (……..….. €), το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 5 % της συμβατικής αξίας της πα-
ρεχόμενης Υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α..  
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου της 
συμβατικής παρεχόμενης Υπηρεσίας και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα είναι διάρκειας αορίστου χρόνου, θα ισχύει δηλαδή μέχρι 
την επιστροφή της από την Α.Α. στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και κανο-
νική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ε-
κάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω ε-
πιβολής προστίμου.  
 
6.2 Εγγύηση προκαταβολής (παραμένει στην Σύμβαση εφόσον συμφωνηθεί εξόφληση του Αναδόχου με χορή-
γηση  προκαταβολής). 
Ο Ανάδοχος λαμβάνει προκαταβολή το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 20 % της συνολικής συμβατικής αξίας της 
παρεχόμενης Υπηρεσίας χωρίς τον Φ.Π.Α..  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο. Η προκαταβολή 
λαμβάνεται με κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, το ύψος τη οποίας θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (άρ. 25, παρ. 15 του 
Ν.3614/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 4ο του Ν.4156/2013). 
 
Η προκαταβολή αυτή είναι έντοκη από της καταβολής της, περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή 
τόκων επί του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης υλικού και επι-
βαρύνεται με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με την απόφαση του αρμόδιου υπουργού, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α).   
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Η εγγυητική προκαταβολής περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της προκα-
ταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης εργασιών.   
 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου (όλων δηλαδή των κύκ-
λων) της παρεχόμενης Υπηρεσίας από τον Φορέα, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογι-
κού οργάνου.  
 
Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χο-
ρηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί 
σε αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την 
εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. 
 
Ως προς εγγυήσεις, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 της Διακήρυξης και στο άρθρο 25 του 
Π.Δ.118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  :   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σχετικά με την επιβολή ποινικών ρητρών ή προστίμων, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 της Δια-
κήρυξης και στις διατάξεις του Π.Δ.118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

8.1  Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
 
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 
της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα 
υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 
 
8.2 Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικασ-
τήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007, (ΦΕΚ 150Α/10-07-
2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύ-
λακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης και συμπληρωματικά οι 
διατάξεις του Ν.4155/2013, του Ν.2286/1995 και του Ν.2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
  

ΑΡΘΡΟ 11ο  :  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα Σύμβαση αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από το-
υς συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια πρωτότυπα. 
 
Από τα παραπάνω πέντε πρωτότυπα, τέσσερα κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και 
ένα παρέλαβε ο Ανάδοχος. 
  

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
         ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ   
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