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Διακήρυξη υπ’ αριθ. 09/2014 

Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ #240.000,00€# 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), επιμερισμένο κατά #12.000,00€# ανά μήνα, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή για χρονικό διάστημα είκοσι (20) μηνών και μέχρι την 31-12-2016. 

 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών 

Έχοντας υπ’ όψιν:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
α) Του Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α  ́43, άρθρο 24). 
β) Του Ν. 2238/94 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ Α  ́151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19) 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.3922/2011 (ΦΕΚ Α  ́35) καθώς και του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 
2286/95. 
δ) Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄247), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
ε) Την υπ’ αριθμ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών 
Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (ΦΕΚ Β’ 764). 
στ) Την υπ’ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός των 
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (ΦΕΚ Β  ́431), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ζ) Την υπ’ αριθμ. 2/51557/0026/1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των 
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β’ 1209). 
η) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
θ) Την υπ’ αριθμ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.99. Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό 
ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. (ΦΕΚ Β’ 153). 
ι) Του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α  ́248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 ια) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α  ́98), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ιβ) Του Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131). 
ιγ) Του Π.Δ. 60/07 [Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»] (ΦΕΚ Α΄64), όπως τροποποιήθηκε 
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και ισχύει. 
ιδ) Του Π.Δ. 118/07 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (ΦΕΚ Α  ́150), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ιε) Του Κανονισμού 1251/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
ιστ) Του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α  ́68). 
ιζ) Του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112). 
ιη) Του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας 
με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄173). 
ιθ) Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄141). 
κ) Του Π.Δ. 113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 194). 
κα)  Του Ν. 3922/11 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄35) και 
ιδίως των άρθρων 13 και 14 παράγραφος 6. 
κβ) Του Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κγ) Την υπ’ αριθμ. Α1300.4β/55/2011 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Προστασίας του Πολίτη «Διαδικασία εκτέλεσης 
προμηθειών και επισκευών που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που 
χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή για την εκπλήρωση της αποστολής του (περίπτωση κβ  ́μέρους ΙΙ 
παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.2286/95, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν.3922/2011) (ΦΕΚ Β’ 1818). 
κδ) Του Π.Δ. 85/12 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α  ́141), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κε) Του Ν. 4150/13 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102). 
κστ) Του Π.Δ. 119/13 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α  ́153). 
κζ) Του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 18).   
κη) Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νομων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ Α’ 
107). 
κθ) Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄120), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
κι) Της υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’ 2677).  
λ) Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 160). 
λα) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις (…)» (ΦΕΚ Α’ 74). 
λβ) Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ Α’ 170). 
λγ) Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (...) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄143).  
 

2. Τις Αποφάσεις: 

α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 351.6-14/14/(638)/22-04-2014 Απόφαση Υ.Ν.Α./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 1ο (ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΠ-39Ι) με 
θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 & 
Προσφυγών του ν. 3886/2010, έτους 2014 Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθ. φακ.:351.6-25/14/(1132)/04-07-2014 (ΑΔΑ: ΨΟΚΞΟΠ-Δ44) και 351.6-36/14(2113)/05-12-2014 (ΑΔΑ: 6ΙΩ7ΟΠ-
Η50) Αποφάσεις ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 1ο  και ΥΝΑ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 1Ο αντίστοιχα. 

β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 351.6-16/14/(722)/06-05-2014 Απόφαση Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 2ο (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΟΠ-ΙΦΖ) 
με θέμα «α) Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Συμβατικών Ειδών – Εργασιών Τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης (…)». 

3. Τις τεχνικές προδιαγραφές όπως διαβιβάσθηκαν με το υπηρεσιακό σημείωμα αριθ. Φακ.: 354.2-14/14(2124)/08-12-
2014 από το 4ο τμήμα της Δ/σης Προμηθειών, για τις «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων Υπουργείου Ναυτιλίας και 

ΑΔΑ: ΨΨΞΘΟΠ-ΛΨΨ



                                                                                                                                               

 
Σελίδα 3 από 49 

Αιγαίου», προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ #240.000,00€#  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 
επιμερισμένο σε #12.000,00€# ανά μηνα παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

4. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 2/4254/13-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΧΗ-ΣΕ9) απόφαση Υπουργού Οικονομικών/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους προς ΥΝΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ο.Υ. Α΄ για την  ανάληψη υποχρεώσεων μέχρι συνολικού ποσού 264.000 ευρώ για το 
διάστημα 2015-2016 (120.000 ευρώ για το έτος 2015 και 144.000 ευρώ για το έτος 2016), σε βάρος των πιστώσεων του 
ΚΑΕ 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας» του ειδ. φορέα Ε.Φ. 41/140 «Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής »του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 010/Α26/06-11-2014 έγγραφο Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/ΛΣ με συνημμένο το αρ. 15/21-10-
2014 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υλοποίησης του εν λόγω έργου. 

 
Π Ρ Ο ΚΗ Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 
1. Ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, σε ευρώ ελεύθερο, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ μέχρι και ΣΤ’ της παρούσας 
διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά  να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Τεχνικές προδιαγραφές και όχι για μέρος, άλλως οι προσφορές θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  

3. Οι πιστώσεις θα εγγραφούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του Φορέα μας, ΚΑΕ 0875, οικονομικών ετών 2015 
και 2016.  

4. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα 
από προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

5 .  Τ Ο Π Ο Σ  -  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
 
 

 
02-01-2015 

 

20-02-2015 
και ώρα 09:00 

27-02-2015 
και ώρα 15:00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του 
ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η διαδικασία της αποσφράγιση των προσφορών 
περιγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος Β’ της Διακήρυξης.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 
     α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
     β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
     γ) συνεταιρισμοί 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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     δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης. 
    Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει είτε απευθείας, είτε µε νόμιμο εκπρόσωπό τους, είτε 
µέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να ασκούν στην 
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εμπορικό – βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα, σχετικό µε το αντικείμενο της προμήθειας το 
έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται ο διαγωνισμός. 

7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 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 κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

7.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

i) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

  ii) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από 
το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών.  
iii) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (03) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  
7.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη 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.   

8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α  ́μέχρι ΣΤ΄,  που  αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: 

Παράρτημα Α΄ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
Παράρτημα Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
Παράρτημα Γ'  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 
Παράρτημα Δ'  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 
Παράρτημα Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Παράρτημα ΣΤ'   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

9. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 4ος  όροφος, τηλ. 213-137-1081/4594, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12.00 έως 14.30 µ.µ. Επίσης, γνωστοποιείται ότι αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης 
θα είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.hcg.gr του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.ΛΣ-

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
ΑΔΑ: ΨΨΞΘΟΠ-ΛΨΨ
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ΕΛ.ΑΚΤ. στο Διαδίκτυο, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Δημοσιεύσεις » Διαγωνισμοί Προμηθειών » Τακτικοί Διαγωνισμοί. 
          Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε 
τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (08) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του 
άρθρου 15 παρ.2 περ.α του Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (03) ηµέρες προ της εκπνοής της παραπάνω 
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι 0(6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 
εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 2, 
περ. α του Π∆ 118/07. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (Προμηθευτές), δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο 
με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών τα οποία 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.   

10. Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας στο σύνολό του μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού ή του οργάνου στο οποίο μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότητα ή παρασχέθηκε η προς 
τούτο εξουσιοδότηση. 

11. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο σε περίπτωση 
κατακύρωσης και σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού την αναθέτουσα αρχή, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στην 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

12. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. και  η 
διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος και 
Ελληνικής Ακτοφυλακής: www.hcg.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

13. Δίνεται εξουσιοδότηση στο Διευθυντή Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
όπως προβεί στην υπογραφή της περίληψης της παρούσας προκειμένου δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, σε δύο (02) ηµερήσιες οικονοµικές 
εφηµερίδες, καθώς και σε µία (01) εβδοµαδιαία και µία (01) ηµερήσια  τοπική εφηµερίδα. Επίσης, η ως άνω περίληψη να 
κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια, στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και στους Συνδέσµους και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα 
www.hcg.gr του ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο  σύνδεσμο : Δημοσιεύσεις » Διαγωνισμοί Προμηθειών » 
Τακτικοί Διαγωνισμοί. 

                                                                                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
                                                                                                                          
                                                                                                                               Μιλτιάδης ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

Επισυνάπτονται: 
Τα αναφερόμενα στην 
Απόφαση Παραρτήματα Α΄-ΣΤ  ́(σελ. 46). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

      Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης  
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014. 
 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Διακήρυξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
1. ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ 
2. ΥΝΑ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙΠΡΟΠ 
 

IIΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Απόφαση διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
i) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛ. ΕΛΛΑΔΟΣ keeuhcci@uhc.gr 
ii) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  info@acsmi.gr  
iii) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ info@acci.gr  
iv) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ eea@eea.gr  
v) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ info@bep.gr  
vi) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

evep@pcci.gr  
vii) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ eepir@otenet.gr  
viii) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  info@veth.gov.gr 

ix) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
root@ebeth.gr 

x) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
epepthe@otenet.gr 

xi) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ     chamimat@otenet.gr 
xii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ     ebekilk@otenet.gr 
xiii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ champella@pel.forthnet.gr 
xiv) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ    champier@otenet.gr 
xv) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ      eves@otenet.gr 
xvi) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    info@epichal.gr 
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xvii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ      ccidrama@dramanet.gr 
xviii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ      eic157@otenet.gr 
xix) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ     ebex@otenet.gr 
xx) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ     epimevro@otenet.gr 
xxi) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ 

info@rodopicci.gr, ccirodop@otenet.gr 
xxii) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ       

info@everodopi.gr 
xxiii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ebegreve@grevenanet.gr 
xxiv) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    kastcham@otenet.gr 
xxv) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ     Chambers@otenet.gr 
xxvi) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ    eveflo@otenet.gr 
xxvii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    karditsacci@cld.gr 
xxviii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ    info@Larissa-chamber.gr 
xxix) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   info@c-magnesia.gr 
xxx) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ info@trikala-chamber.gr 
xxxi) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ epimviot@otenet.gr 
xxxii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ    epimevia@hol.gr 
xxxiii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   epimevri@otenet.gr 
xxxiv) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   info@fthiotidoscc.gr 
xxxv) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ    epim-fo@hol.gr 
xxxvi) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ    epimarta@otenet.gr 
xxxvii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   cci@e-thesprotias.gr, 

mitroa@e-thesprogtias.gr 
xxxviii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   info@cci-ioannina.gr 
xxxix) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖAΣ info@prevezachamber.gr 
xl) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

contact@epimetol.gr 
xli) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ea@e-a.gr 

xlii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ   ilich-gr@otenet.gr 
xliii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ebear@otenet.gr 
xliv) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   info@arcadianet.gr 
xlv) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  info@korinthcc.gr 
xlvi) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ gytheioc@otenet.gr 
xlvii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ info@messinianchamber.gr 
xlviii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    info@ebeh.gr, 

varitaki@katartisi.gr 
xlix) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ info@epimlas.gr 
l) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ eber@otenet.gr  
li)  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ epimel@chania-cci.gr 
lii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ chamber@les.forthnet.gr 
liii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ samcci@otenet.gr 
liv) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ epimelit@otenet.gr 
lv) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  info@ebed.gr 
lvi) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  info@cycladescc.gr 
lvii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ zantecci@otenet.gr 
lviii) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ corfucci@otenet.gr 
lix) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 

chamberk@otenet.gr 
lx) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ebelef@otenet.gr 
lxi) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Τ.Ε.Ε.) tee@central.tee.gr 
lxii) ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ nee@nee.gr 
lxiii) ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ iccgr@otenet.gr 
lxiv) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ info@sev.org.gr 
lxv) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝ/ΝΔΙΑ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ   info@gsevee.gr 

lxvi) Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.   it@eommex.gr 

 

ΙV. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ (Απόφαση Διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
1. Γρ. Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 
2. Γρ. Γ.Γ./ΥΝΑ 
3. Γρ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
5. Γρ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
6. Γρ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
7. Δ.Π. 
8. ΔΙ.Π.ΡΟΠ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΕΙΔΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV) 90919000-2 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ./ 
ΚΛΑΔΟΣ Δ’/Διεύθυνση Προσωπικού 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
240.000,00 € έως την 31-12-2016  (με ΦΠΑ) 

το οποίο επιμερίζεται σε 12.000,00€ ανά μήνα (με ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου/Α.ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.  ΚΑΕ 0875 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Είκοσι (20) μήνες από την επομένης της υπογραφής της 
σύμβασης  και το αργότερο έως 31-12-2016  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κτίριο Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και 
περιφερειακά κτίρια, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά 
στο παρόν παράρτημα και  στο παράρτημα ΣΤ΄ -  Τεχνικές 
προδιαγραφές 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 
(επί της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.) 

     i) 4% M.T.N. (ποσό Α) 
   ii) 2% ΕΛΟ.Α.Ν (ποσό Β) 
  iii) 2% Χαρτόσημο επί του συνόλου Α+Β (ποσό Γ) 

    20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί του (Γ) ποσού  
  iv) 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. (ποσό Δ), 
   v) 3% Χαρτόσημο επί του (Δ)  ποσού (ποσό Ε) 
        20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί του (Ε) ποσού   

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
 
ΦΠΑ 

   vi) 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας  * 
 
   vii) 23% 

 
i) Βάσει του Π.Δ. της 21/31 Οκτ.1932 (ΦΕΚ Α΄ 387) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του 

άρθρου 2 του Α.Ν.2141/1939. 
ii) Βάσει του ν.δ.398/74 (ΦΕΚ Α΄116/30-04-74).  

iii) Bάσει του Ν. 187/1943 (ΦΕΚ 156 Α/1943) και του Ν.4169/1961 
iv) Bάσει του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11). 
v)  Bάσει των άρθρων 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (ΦΕΚ 239 Α/1931) και του 

Ν.4169/1961 
vi) Βάσει του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151/1994). 

vii) Βάσει του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

*Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από Έλληνα αντιπρόσωπο οίκο του εξωτερικού, το ποσοστό της ανωτέρω 
παρακράτησης φόρου εισοδήματος για τα ποσά της αμοιβής του ανέρχεται στο 15% (Ν.1882/90-ΦΕΚ 43/90). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΩΣ ΤΗΝ 31-12-2016 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α Κτίριο Εμβαδόν (τ.μ.) 

1. 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 

(Κτίριο επί της Ακτής Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς) 
40.115,82 

2. Πύργος VTMIS (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς) 1.773,17 

3. Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Άγιος Κοσμάς) 1.700 

4. Α/Τ  Ασπροπύργου (Παραλία Ασπροπύργου) 57 

5. 

Κτίριο επί της Τσαμαδού και Υψηλάντου 109 (Περιλαμβάνει: Ισόγειο-

Υπηρεσία Επιτρόπου, 2ο όροφο Υ.Δ.Ε., 1ο & 3ο όροφο Υ.Ε.Υ. και τους 

κοινόχρηστους χώρους του κλιμακοστασίου έως τον 3ο όροφο) 

850 

 

6. Υπηρεσία Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κολοκοτρώνη 4 – Πειραιάς) 200 

7. Κτίριο επί της Γρηγορίου Λαμπράκη 150, Πειραιάς 5.589 

8. Κτίριο επί της 2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς 2.592 

9. 
Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας (Γρηγορίου Λαμπράκη 154, 

Πειραιάς) 
450 

7. Σχολή Λ/Φ (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Πειραιάς 200,00 
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ΑΝΟΙΚΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέχρι 
την οριζόμενη από την διακήρυξη, καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ τ.Α' 120/2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 2677/2013), «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07 και συμπληρωματικά στο 
Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ τ.Α’ 150/2007). 

1.2 Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
     *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

1.3 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 
από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στο 
διαγωνισμό  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του π.δ. 118/2007. 

1.4 Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για 
τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσα από τα 
δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά 
φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες και οποιοδήποτε τεκμηριωτικό-υποστηρικτικό υλικό της τεχνικής 
προσφοράς δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται 
κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου. 

1.5 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως ορίζονται στο κεφ. Α΄ 
του Παραρτήματος Γ΄ συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

1.6 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι δηλώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 118/2007 θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.7 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆/ξης 
συνεπάγονται την απόρριψή τους. Επιπλέον των όρων που αναφέρονται στην  παρούσα διακήρυξη και τη 
νομοθεσία ως απαράβατοι και επισύρουν αποκλεισμό του προσφέροντος, όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς ή απόκλιση από αυτούς 
συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών. 

1.8 Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών αποτελεί απαράβατο όρο και η μη τήρησή του συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 

1.9 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

1.10 Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από τις αρµόδιες Επιτροπές είτε κατά 
την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας 
Αποθηκών 2ο, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα  οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από τις αρµόδιες Επιτροπές. 

1.11 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

1.12  Προσφορά γίνεται δεκτή μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορά για μέρος αυτού δεν γίνεται 
αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.13 Στην τεχνική προσφορά, με ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη 
– στοιχεία, τα οποία αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.14 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σημαίνει με τη χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.1  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2.2  Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

2.2.1 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 
«οικονομικών 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. 

2.2.2 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της (Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών 
Διαγωνισμών), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 
μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 
των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

  Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών προβαίνει σε αξιολόγηση 
αυτών, ως εξής: 

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς: Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφορών, που αναφέρονται  αναλυτικά στο Παράρτημα Γ΄ 
της διακήρυξης,  και  γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, υποβάλλοντας σχετικό 
πρακτικό προς την Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών.  Οι τεχνικές προσφορές, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων τακτικών διαγωνισμών, διαβιβάζονται στην 
αρμόδια έκτακτη Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, προκειμένου αυτή να τις ελέγξει, ως προς 
την πληρότητα και τη νομιμότητα, και να αξιολογήσει ποιες από αυτές είναι τεχνικά  αποδεκτές. Η έκτακτη 
αυτή επιτροπή για τις εργασίες της και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών υποβάλλει σχετική έκθεση 
– πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών 
προκειμένου η τελευταία να γνωμοδοτήσει για την απόρριψη ή αποδοχή των τεχνικών προσφορών με 
σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό της τελευταίας Επιτροπής υποβάλλεται προς την Διεύθυνση Προμηθειών & 
Εποπτείας Αποθηκών, προκειμένου στη συνέχεια το αρμόδιο αποφασίζον όργανο να αποφανθεί σχετικά. Τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά μπορούν να αξιολογηθούν είτε σε ένα στάδιο, οπότε θα 
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εκδοθεί μία απόφαση τόσο επί των δικαιολογητικών συμμετοχής όσο και επί των τεχνικών προσφορών, είτε 
σε δύο στάδια, οπότε θα εκδοθεί πρώτα απόφαση επί των δικαιολογητικών συμμετοχής και μετά απόφαση 
επί των τεχνικών προσφορών, ανάλογα με τις παραμετροποιήσεις του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
και τις αποφάσεις τις αναθέτουσας αρχής. 

2.2.3 Μετά το πέρας της τεχνικής αξιολόγησης, και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές µε Υπουργική Απόφαση ή απόφαση του αρμόδιου για τη 
διοίκηση του φορέα οργάνου, οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «οικονομικών 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 τους, µε ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. Οι 
(υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών, για  όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

2.2.4 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών προβαίνει στην αξιολόγηση οικονομικών προσφορών. Οι  
αποσφραγισθείσες  οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 και 
τους όρους της διακήρυξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών γνωμοδοτεί  
ως προς  αυτό,  προκειμένου  στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  αποφασίζον όργανο  να  αποφανθεί  σχετικά  και  
να αναδείξει  αυτόν στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση. 

2.2.5 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου pdf, σε φάκελο 
με σήμανση «δικαιολογητικά κατακύρωσης», τα απαιτούμενα από το αντίστοιχο/α κεφάλαιο/α του  
Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον 
προσφέροντα εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Ν.Α. (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών(Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά, Τ.Κ. 185 10). 

2.2.6 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (02) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να 
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, κατά τη διαδικασία της παραπάνω παραγράφου. Η 
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 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.  

2.2.7 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ 
Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προβαίνει στον έλεγχο – αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης ως 
προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών 
Διαγωνισμών γνωμοδοτεί για την κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με σχετικό 
πρακτικό το οποίο διαβιβάζει στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών, προκειμένου στη  
συνέχεια το αρμόδιο όργανο να αποφανθεί σχετικά. 

2.3 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, 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 
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

3.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αυτών που συµµετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε 
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύµατα ή 
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άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύµφωνα  µε  τα  ισχύοντα το δικαίωµα αυτό, συνοδευόµενη στην περίπτωση αλλοδαπών εγγράφων από 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτηµένα από τη 
νοµοθεσία άτοµα. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του γραµµατίου (κατ’ άρθρο 157 του ν. 4281/2014) 
πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ 2%  ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ (άνευ Φ.Π.Α.) ΑΞΙΑΣ και 
ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και το συνηµµένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄). 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (01) μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται από τη διακήρυξη και επιστρέφεται στους συµµετέχοντες 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/14). 
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής τα οποία εάν δεν περιέχονται στην εγγυητική επιστολή κατά την 
υποβολή της µε την προσφορά, η προσφορά θα απορρίπτεται, είναι: 

(α) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
(β) ο αριθµός της διακήρυξης 
(γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
(δ) η ηµεροµηνία έκδοσής της 
(ε) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των ως άνω αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 
καλύπτονται εκ  των  υστέρων εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
συµµετέχοντα. 

3.2. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος προ ή το αργότερο κατά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης να καταθέσει ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει 
ΠΟΣΟΣΤΟ 5% της συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι 
σύµφωνη µε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’. 
Με  την  κατάθεση  της  εγγυητικής  επιστολής  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  επιστρέφεται  η  εγγυητική επιστολή 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι είκοσι πέντε (25) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης αυτής κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας 
αρχής. 

Η εγγυητική επιστολή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύμβασης, την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή του τελευταίου διμήνου του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων των αρμόδιων διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

3.3 Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

3.4 Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα του Παραρτήµατος Δ’. 

3.5 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει 
απαραίτητα να περιλαµβάνουν όλα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο στο άρθρο 157 του ν. 
4281/2014 και τα συνηµµένα υποδείγµατα κατά την ηλεκτρονική τους υποβολή και να είναι πρωτότυπες 
κατά την υποβολή τους στην Υπηρεσία. Οι εγγυητικές επιστολές δύναται να έχουν διαφορετική του 
σχετικού υποδείγματος διατύπωση, όταν δεν παρεκκλίνουν κατ΄ ουσίαν από τα οριζόμενα στο εν λόγω 
υπόδειγμα και δεν θέτουν επιπλέον όρους και προϋποθέσεις. 

3.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και στην 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 
 

4. ΤΙΜΕΣ  
Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζονται κατωτέρω: 

4.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένων των όποιων κρατήσεων υπέρ τρίτων 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) και κάθε είδους δαπανών που βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ της παρούσας διακήρυξης), θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
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αριθμητικώς. 

4.2 Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε 
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς 
τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.5 Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρµογής,  αναθεώρησης  ή  προσαύξησης  της  τιµής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.6 Προσφορά  που  το  συνολικό  της  τίμημα  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

4.7 Οι τιμές θα δίνονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς, ως εξής:   
 Α.  Ι. Μηνιαίο κατ’ αποκοπή αντάλλαγμα παροχής των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των  
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών που βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ της παρούσας διακήρυξης), χωρίς ΦΠΑ,  μέχρι τη συνολική υλοποίηση του 
έργου σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ . 
   ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι προς παροχή υπηρεσίες (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία) και 
 Β. Ι. Συνολική τιμή παροχής των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και κάθε είδους 
δαπανών που βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤ’ της παρούσας διακήρυξης), χωρίς ΦΠΑ, μέχρι τη συνολική υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ (Η τιμή αυτή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς) και 
  ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι προς παροχή υπηρεσίες (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών για ολόκληρο 
το χρονικό διάστημα εκτέλεσής τους και όχι στις τιμές εκάστου μηνός ή οποιουδήποτε άλλου μέρους. 
Επισημαίνεται πως στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του υποψήφιου αναδόχου του 
έργου καθαριότητας (αξία ειδών και υλικών καθαριότητας, πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές του 
προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, διοικητικό κόστος κλπ) και πέραν αυτής ουδεμία άλλη οικονομική ή 
άλλου είδους απαίτηση μπορεί να εγερθεί.  

4.8 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται από τις αρµόδιες 
Επιτροπές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση 
απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον  
οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών, τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή/ 
και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των υπηρεσιών, την  
πρωτοτυπία των προτεινοµένων υπηρεσιών, την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και 
των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και την ενδεχόµενη χορήγηση 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς σύµφωνα 
µε το άρθρο 52 του Π.∆. 60/07. 

4.9 Η Υπηρεσία ή/και η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών διατηρεί το 
δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

5.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

5.1  Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα  κατακύρωσης  της προμήθειας για ολόκληρη 
ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α και το 
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15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.000 ευρώ και άνω περιλάμβανομένου Φ.Π.Α στην 
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  

5.2  Για κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω του  καθοριζομένου  από  τη  διακήρυξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

5.3 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. 
  
6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

Για την ανάδειξη του αναδόχου, κατόπιν των ως άνω περιγραφόμενων διαδικασιών για την κατακύρωση, 
εφ' όσον ο προμηθευτής ο οποίος καταθέτει την χαμηλότερη τιμή, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα σύμφωνα με την παρούσα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως χαμηλότερη τιμή. 
Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση 
γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 
προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ.1 του 
άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο 
της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.2 του άρθρου 6 και 
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β και ζ της παρ.2 του άρθρου 8 του Π∆ 
118/07, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του 
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι 
δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07. 
 
7. ΣΥΜΒΑΣΗ 

7.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η οποία πραγματοποιείται με έγγραφο της 
Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο,  υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη σύμβαση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Παράρτημα Ε΄). Η Υπηρεσία 
συμπληρώνει στο κείμενο του υποδείγματος σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την 
οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 
διαγωνισμού σε αυτόν. 

7.2 Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής, στον οποίο έγινε κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσκομίσει: 

α. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. 
β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3.2. παρόντος 
Παραρτήματος (Β). 

 7.3  Η σύμβαση καταρτίζεται  στην ελληνική γλώσσα και  περιλαμβάνει  όλα τα στοιχεία της παρ. 2 του 
άρθρου 24 του π.δ. 118/2007. 

7.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,  
διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

7.5 Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 
µέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

7.6 Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

7.7 Στη σύμβαση θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1.8 του Παραρτήματος Γ’ της 
διακήρυξης. Βασικός όρος της σύμβασης αποτελεί η υποχρέωση του αναδόχου για την απαρέγκλιτη 
εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 
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ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφεται το 
ανωτέρω στοιχείο και όρος, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. 

7.8 Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται 
άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνεται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή της πάσης φύσεως αποδοχών 
και ασφαλιστικών εισφορών. 

7.9 Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας της 
σύμβασης, διαπιστώνουν παραβάσεις των ανωτέρω όρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η 
σύμβαση καταγγέλλεται.  

7.10 Επισημαίνεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει κατάσταση 
προσωπικού θεωρημένη, κατά ειδικότητα, από την αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, στην 
οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσει εργαζόμενους που δεν είναι 
Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταθέσει αντίγραφα των επισήμων 
αδειών παραμονής και εργασίας στη χώρα μας. Επίσης αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 
προκύψει αλλαγή εργαζόμενου τότε αυτό θα δηλώνεται στην Υπηρεσία και θα μπορεί να πραγματοποιηθεί 
κατόπιν της έγγραφης συγκατάθεσής της. 

7.11 Επίσης, με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φωτοαντίγραφο 
ταυτότητας (ή διαβατηρίου) του προσωπικού που θα απασχολείται για τον καθαρισμό των κτιρίων. Το 
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, με αιτιολογημένη απόφασή του, την αντικατάσταση(ή 
απασχόληση σε συγκεκριμένους χώρους) μέλους ή μελών του προσωπικού. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος 
με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει πίνακα με τη κατανομή του προσωπικού του που θα 
απασχοληθεί ανά κτίριο του Πίνακα κτιρίων του Παραρτήματος Α. 

7.12. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει, εφόσον και όταν το κρίνει απαραίτητο, σε 
συμπληρωματικές εργασίες  από τον αρχικό ανάδοχο με διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχουν 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α΄ 150) και  στο 
άρθρο 2 παρ. 13 του Ν.  2286/95 «Προμήθεια του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α΄19). 

7.13 Η σύμβαση θα  ισχύει έως την 31-12-2016 και είναι στην ευχέρεια του Υπουργείου, εφόσον το 
επιθυμεί, η παράτασή της για έξι (06) επιπλέον μήνες χωρίς αναπροσαρμογή της Συμβατικής τιμής. 

7.14 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα  μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί 
να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

7.15 Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του 
αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
χωρίς της προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση αρμόδια Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου. 

7.16 Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε 
μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του 
αναδόχου. 
 

8.  ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
8.1 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην  
προθεσµία που  του  ορίστηκε,  κηρύσσεται  έκπτωτος  µε απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα 
από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και επιβάλλονται σ’ αυτόν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α.   Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής μερικά ή ολικά υπέρ του Δημοσίου. 
β. Ανάθεση  του έργου είτε στον επόμενο προσφέροντα, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στο διαγωνισμό, 
είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με 
καταλογισμό σε βάρος του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής. 
 γ.  Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προσφέροντα από τις συμβάσεις του Δημοσίου Τομέα. 

8.2  Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας, για κάθε θετική ζημιά της, που 
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προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα το έργο που του 
κατακυρώθηκε. 
Αν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας το έργο, πριν την ημερομηνία λήξης του 
συμβατικού χρόνου, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας 200,00 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα από 
της διακοπής μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις εκείνες που η παρέχουσα υπηρεσίες δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες καθαρισμού σύμφωνα με 
τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο: 
α. 100,00 ευρώ για κάθε ημέρα πλημμελούς καθαριότητας για μία ή περισσότερες συμβατικές κτιριακές 
εγκαταστάσεις, β. 300,00 ευρώ για κάθε ημέρα αποχής εργασίας, καθαριότητας για μία ή περισσότερες 
συμβατικές κτιριακές εγκαταστάσεις. 
Η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο με ελεύθερη τιμή και τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει τον 
έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η έισπραξης από την ιδιωτική περιουσία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της 
εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ. 
118/2007. 
8.3  Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν εκτελέσθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

8.4  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει υπογράψει την σύμβαση και του έχει ή μη καταβληθεί κάποια 
προκαταβολή, εφόσον υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης ή η Υπηρεσία διαπιστώνει 
σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται  μέσα στις συμβατικές  προθεσμίες ή 
η εκτέλεση του έργου απορρίπτεται από την Υπηρεσία ως μη ανταποκρινόμενη στις τεχνικές προδιαγραφές, 
κηρύσσει τον ανάδοχο  έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: 

α.  Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 
β.  Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του Δημοσίου. 
γ. Ανάθεση του έργου στον επόμενο προσφέροντα στον διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή 
και χωρίς διαγωνισμό ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τον καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν 
επιπλέον διαφοράς τιμής. 
δ. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης. 
ε. Προσωρινό ή διαρκή αποκλεισμό του αναδόχου από τις συμβάσεις του Δημοσίου Τομέα. 

8.5 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν 
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων με δικά της μέσα ή εάν οι ανάγκες 
της σε προσωπικό καθαριότητας καλυφθούν από προσλήψεις ή από άλλο δημόσιο φορέα ή εφόσον παύσει η 
λειτουργία της, χωρίς καμία περαιτέρω αποζημίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της 
συμβατικής περιόδου καθαρισμού. Επίσης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ανάλογα το μηνιαίο 
συμβατικό τίμημα για το χρονικό διάστημα που αυτή δε θα λειτουργήσει. 

8.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007.  
 
9. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

9.1. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου καθαρισμού ορίζεται έως την 31-12-2016, κατά τον τρόπο που ορίζεται 
στη σύμβαση, με δυνατότητα παράτασης μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή για έξι (06) μήνες, μετά τη 
λήξη της συμβατικής περιόδου, με τους ίδιους όρους και τιμές, εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από την 
Υπηρεσία. 

9.2. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου μπορεί να μετατίθεται ή να παρατείνεται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 26 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 32 του π.δ. 118/2007 κυρώσεων. 

9.3. Επισηµαίνεται ότι µετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή 
εκπτώτου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.∆. 118/07. 

9.4 Αν για λόγους ανωτέρας βίας ο ανάδοχος του έργου αδυνατεί να εκτελέσει εν όλω ή εν μέρει το έργο της 
καθαριότητας των κτιρίων, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α και στο Παράρτημα ΣΤ– Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας, φέρει το βάρος απόδειξης του λόγου ανωτέρας βίας στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση 
συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να κάνει γνωστά με έγγραφό του στην Υπηρεσία τα 
περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που αυτά συνέβησαν και λόγω των 
οποίων ακολούθησε η αδυναμία για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, άλλως δεν έχει δικαίωμα 
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να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή. Ανωτέρα βία δεν 
θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού του αναδόχου για 
οποιοδήποτε λόγο. 

9.5 Οι τόποι εκτέλεσης του έργου ορίζονται στο Παράρτημα Α καθώς και στο Παράρτημα ΣΤ – Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα, μέχρι την Απόφαση 
Κατακύρωσης, να τροποποιήσει τα τετραγωνικά μέτρα, να μειώσει, να αυξήσει ή να αντικαταστήσει τα προς 
καθαρισμό κτίρια, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν σε περίπτωση αναδιοργάνωσης της δομής των 
Υπηρεσιών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των κτιρίων ή αυξομείωσης της επιφάνειας των 
χώρων εντός των ποσοστών που προβλέπονται στο άρθρο 21 του π.δ. 118/2007. Ειδικότερα η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες εντός των προβλεπομένων εντός του ανωτέρω άρθρου 
του  π.δ. ποσοστών (30% ή 15% αναλόγως της Π/Υ αξίας του διαγωνισμού, πέραν των συμβατικών, για κάλυψη 
των εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να καθορισθούν με την παρούσα διακήρυξη. Στην 
περίπτωση αυτή καθώς και στην περίπτωση που ζητηθεί ο καθαρισμός κτιρίων Υπηρεσιών οι οποίες δεν 
αναφέρονται στη διακήρυξη αυτή, ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. Η δαπάνη ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας θα πρέπει να προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής 
συμβατικής δαπάνης δια του συνόλου της συμβατικής στεγασμένης επιφάνειας. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να 
διαπραγματευθεί την παροχή της επιπλέον εργασίας που θα του ζητηθεί και η δαπάνη (επιπλέον αμοιβή του) θα 
υπολογίζεται με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση μετεστέγασης κάποιας Υπηρεσίας του Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. από αυτές που στεγάζονται αυτή τη στιγμή στα κτίρια για τα οποία προορίζεται η εκτέλεση του έργου 
καθαριότητας, σε άλλο κτίριο στέγασης (νέο), ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο 
κτίριο στέγασης της Υπηρεσίας αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα στην περίπτωση της ίδιας επιφάνειας 
καθαρισμού με το κτίριο από το οποίο μετεστεγάσθηκε, και σε περίπτωση μεγαλύτερης ή μικρότερης επιφάνειας 
με την αναλογούσα ως η προαναφερόμενη παράγραφος αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος γι’αυτή. 

9.6 Με μέριμνα της Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών, θα συγκροτηθεί με την υπογραφή της 
Σύμβασης Επιτροπή Παρακολούθησης του  Έργου (ΕΠΕ), αρμοδιότητα της οποίας αποτελεί η παρακολούθηση της 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων όπως αυτά καθορίζονται στα Παραρτήματα Α  ́ και ΣΤ’ της 
παρούσας. Το έργο της ΕΠΕ καθορίζεται αναλυτικά στη παράγραφο 2.7 του Παραρτήματος ΣΤ’ – Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

9.7 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνεται μετά τη παρέλευση κάθε διμήνου, από την 
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Γ.ΔΟ.Υ.,  κατόπιν σχετικού πρακτικού της 
Επιτροπής Παρακολούθησης για τα κτίρια με Α/Α 01, 02 και 07 του Πίνακα κτιρίων του Παραρτήματος Α της 
παρούσας και κατόπιν σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου, για τα υπόλοιπα κτίρια του παραπάνω 
πίνακα, οι οποίες θα χορηγούνται από τις Υπηρεσίες που στεγάζονται στα κτίρια αυτά. Η οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 
2.7 του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσης, µε τη διαδικασία των άρθρων 27 και 28 του Π.∆. 118/07 και σύµφωνα 
µε την αριθµ. Π1/2489/22-8-1995 απόφαση ΥΠΕΜ. 

 

10.  ΠΛΗΡΩΜΗ 
10.1  Η πληρωμή θα γίνει από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, ΚΑΕ 0875 «Αμοιβές για δαπάνες 
καθαριότητας». 
10.2 Η πληρωμή θα καταβάλλεται δεδουλευμένη σε  ισόποσες διμηνιαίες δόσεις εντός των προβλεπόµενων στο 
άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµιών και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτό, με την προσκόμιση των 
σχετικών τιμολογίων για όσες υπηρεσίες παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, εκδίδοντας  
σχετικά Πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής μετά το πέρας κάθε διμήνου, έπειτα από 
χορήγηση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης τις οποίες θα χορηγούν οι Υπηρεσίες που στεγάζονται στα κτίρια που 
αφορά η παρούσα διακήρυξη, πλην των κτιρίων με Α/Α  01, 02 και 07 του Πίνακα κτιρίων του Παραρτήματος Α, για 
τα οποία θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου που θα συσταθεί με την 
υπογραφή της σύμβασης. 

10.3. Σηµειώνεται ότι η υποβολή των τιµολογίων παροχής υπηρεσιών, δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 
εκδόσεως του Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η εξόφληση τους θα γίνεται 
εντός των προβλεπόµενων στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµιών και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
σε αυτό και την λοιπή κείμενη νομοθεσία. 

10.4. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 
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118/2007 και την υπ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών . 
  
11. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

11.1 Ενστάσεις - Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του π.δ. 118/2007 και ν. 3886/2010) μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Προσφυγές (προδικαστικές) υποβάλλονται  για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 
3886/2010,  όπως ισχύει. 

11.2 Κάθε προσφέρων που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11.3 Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την 
οποία έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει 
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει 
άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 

11.4 Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς στην υπηρεσία διενέργειας 
του διαγωνισμού (Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /Διεύθυνση 
Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2Ο), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 3886/2010) μέσω 
του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή. Μετά την υποβολή των προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της αναθέτουσας αρχής. 

11.5 Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (03) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία 
(διαδικασία που ορίζεται στο TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών). 

11.6 Οι σχετικές αποφάσεις επί των προσφυγών κοινοποιούνται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση  της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την 
ηλεκτρονική κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. Οι 
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
 
12.  ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των  
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 
15 ετών. 
 
13. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής 
ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άυλων αγαθών παντός 
τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, των 
επισκεπτών, του εξοπλισμού του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των λοιπών 
Διευθύνσεων του ΥΝΑ, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση του έργου, την μη εξασφάλιση της 
καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού, των μέσων για την εκτέλεση των εργασιών των 
χρησιμοποιούμενων από οποιονδήποτε και σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο των εργασιών και του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου  κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες γίνονται εργασίες όσο και για εκείνες 
κατά τις οποίες δεν γίνονται εργασίες. 
 
14. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα 
σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
από κάθε πληρωμή γι’ αυτές τις ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις 
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σχετικές με αυτές εκτός αν η ζημία ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του (ήτοι του ΕΡΓΟΔΟΤΗ) ή των 
αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 

 
15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     
       Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες, αναγνωρισμένες 
από το Ελληνικό Δημόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση με τα έργα, εφ’ όσον αυτό 
δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις πάσης φύσεως εισφορές που 
επιβάλλονται από το Νόμο για τα ασφαλιστικά ταμεία και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις 
οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη 
συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. 
        Επίσης όσον αφορά στην καταβολή των νομίμως επιβαλλόμενων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς Ι.Κ.Α. κ.λ.π., ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ να προσκομίζει 
βεβαιώσεις για την  εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς αυτούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το 
Νόμο. 

 
16. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης του έργου ή επί μέρους 
προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος (εγγράφως), εάν κρίνει ότι αυτό 
επιβάλλεται και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του 
χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
       
17.  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ/ ΕΝΩΣΕΙΣ 

17.1 Η ένωση ή κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους  
εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην  προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας προμηθευτών. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

17.2  Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών  
τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που ενεργεί γενικότερα  
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης/Κοινοπραξίας. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ των μελών 
συμφωνίες περί  κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός 
μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της 
προμήθειας. 

17.3 Σε περίπτωση που κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή τη διάρκεια της εκτέλεσης της  
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας,  εξαιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη  
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση που η 
εκπλήρωση των συμβατικών όρων δεν δύναται από τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, αυτά 
μπορούν να προτείνουν υποκατάσταση του εξερχόμενου μέλους με έτερο, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο 
(έτερο μέλος) τύχει της έγκρισης του Αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

17.4 Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να συμμετάσχει και σε άλλη 
ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης ή 
να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί 
λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος 
υποψήφιος. 
 
18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ. 

18.1 Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει  την  
υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 
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Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  
εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των υποχρεώσεών του. 

18.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την 
προηγούµενη   συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες 
µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, 
µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

18.3 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεµύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και 
όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά 
την υλοποίηση του έργου. 

18.4 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν 
πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώσουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης 
του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή  εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης του έργου ή του 
Αναδόχου. 

18.5 Σε περίπτωση συνυποβολής από τον προμηθευτή µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημαίνει με τη χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
19. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

19.1 Η απορρέουσα, από τη θετική έκβαση της συγκεκριμένης διακήρυξης Σύµβαση θα διέπεται από την 
Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. 

19.2 Κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση, που θα προκύψει µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα 
αφορά στην εκτέλεση της µελλούσης να υπογραφεί Σύµβασης, θα επιλύεται από τα αρµόδια τακτικά 
δικαστήρια του Πειραιά µε εφαρμογή του Ελληνικού ∆ικαίου. 

19.3 ∆ύναται επίσης, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων, οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία 
που θα προκύψει από την µέλλουσα να υπογραφεί Σύµβαση, να επιλυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας άρθρο 867 και επόµενα. 

19.4 Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. 

19.5 Οποιουδήποτε είδους απαιτήσεις τρίτων (εργαζομένων του προμηθευτή, κοινωνικοασφαλιστικών 
οργανισμών κλπ) κατά του προμηθευτή οι οποίες εγείρονται εναντίον της Υπηρεσίας ουδόλως βαρύνουν την 
τελευταία η οποία μπορεί να αναζητήσει από τον Προμηθευτή οποιαδήποτε ποσά υποχρεωθεί να καταβάλει σε 
τρίτους για οποινδήποτε λόγο καθώς και να διεκδικήσει την θετική ή αποθετική ή οποιουδήποτε άλλου είδους 
ζημία υποστεί. 

19.6 Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 
τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας διεύθυνσης του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

19.7 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός (05) ηµερών από την παραλαβή της να την 
ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφ’ όσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
εγγράφως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 
/Γ.Δ.Ο.Υ./Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο.  

19.8 Κανένας από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις ή πληροφορίες εκ µέρους του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και γενικότερα των 
Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

19.9 Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου δύναται να γίνει έλεγχος από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 
Ελεγκτικές Αρχές. 
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19.10 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστημα 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 6 του ν. 4155/2013. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ’ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η 
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και η τεχνική προσφορά.  

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 
118/2007, το ν.4155/13 (ΦΕΚ τ.Α΄120/2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

     1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 25 του ΠΔ 118/07/ΚΠΔ και την παράγραφο 
1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία 
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών, Τμήμα 2ο) σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής στο διαγωνισµό, πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
αξίας (εκτός Φ.Π.Α.) και να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (01) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητείται από τη διακήρυξη. Η εγγύηση θα είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 157 
του ν. 4281/2014 και το υπόδειγμα Α΄ που Παραρτήματος Δ’ της παρούσας. 

1.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, 
στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς:  
      α. Δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, ήτοι: 
       i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
     ii) ∆ωροδοκία, 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 L166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 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), 
     v) Για κάποιο από τα αδικήµατα των άρθρων Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
    vi)  Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του εδ. 1.6.2.α του παρόντος υποβάλλουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. Α.1.2.α, υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 
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- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ. Α.1.2.α. του 
παρόντος, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
       Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα , στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, 
στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: 
        α. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
         β. ∆εν τελούν υπό  i) κοινή εκκαθάριση, ii) ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού 
Κώδικα, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του ν. 4013/2011 iii)  διαδικασία 
εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το 
άρθρο 12 του ν. 4013/2011, ή υπό άλλες ανάλογες  καταστάσεις  (µόνο  για  αλλοδαπά  νοµικά  πρόσωπα)  
και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης και δεν 
έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης των  ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
        γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
       δ. Δεν τελούν υπό παύση εργασιών. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν 
υπό παύση εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  
       ε. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του 
ελληνικού δικαίου. 
     στ. Είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
      ζ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το 
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα, 
ή το ειδικό επάγγελμα τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 
Επιμελητήριο. 
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της 
χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών 
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα, ή το ειδικό επάγγελμα τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 
        η. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
κατ' εφαρµογή του π.δ. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 
       θ. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά τα  άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 
118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 
      ι. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 

ια.  Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται  ανηλίκους κάτω των 15 ετών (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 12  του Παραρτήματος Β΄). 

ιβ. Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβαν 
γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους 
είναι ακριβή. 

ιγ. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 
των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 του Π.∆. 60/07, κατά 
περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20  του Π.∆.118/07. 
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο η Υπεύθυνη Δήλωση του εδ. Α. 1.3 του παρόντος, υποβάλλεται από 
το νόμιμο εκπρόσωπό του. 
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            Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι 
προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους. 

     1.5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, και συγκεκριμένα: 
α) Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: (i) ΦΕΚ σύστασης, (ii) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με 
τα ΦΕΚ στα οποία  έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο 
αντίγραφο του ισχύοντος κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) συνοδευόμενο με το τελευταίο ΦΕΚ περί τροποποίησης του καταστατικού αυτού, (iii) 
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ δύο (02) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς, (iv) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου 
βάσει του καταστατικού του και τυχόν ειδικότερης εκπροσώπησης από μεταβίβασης εξουσιών – 
αρμοδιοτήτων. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σχετικής δημοσίευσης, δύναται να κατατεθεί σχετική 
ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕ.Μ.Η., (v) Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των 
εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του διαγωνιζομένου) για υπογραφή και υποβολή 
προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα την 
προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως 
αντίκλητος (μόνο εφόσον επιθυμούν να οριστεί αντίκλητος). 
β) Εάν ο προσφέρων είναι ο.ε. και ε.ε.: (i) Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 
τροποποιητικά αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), (ii) 
Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, (iii) έγγραφο του 
νομίμου εκπροσώπου – διαχειριστή, περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του νομικού προσώπου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
οικονομικού φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος (μόνο εφόσον επιθυμούν να οριστεί αντίκλητος). 
γ) Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο: Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Οικονομική 
υπηρεσία και τις μεταβολές της. 
δ) Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση/Κοινοπραξία: (i) Υποβάλλονται για κάθε μέλος όλα τα ανωτέρω κατά 
περίπτωση έγγραφα, (ii) πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να 
εγκρίνεται η σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της ένωσης – κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και 
στο οποίο θα περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του κάθε 
μέλους) για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του κάθε μέλους την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού, (iii) 
συμφωνητικό συνεργασίας όπου: (α) θα αναλαμβάνουν τα μέλη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την 
ευθύνη για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης, (β) θα ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 
της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της ένωσης/κοινοπραξίας και των μελών έναντι της αναθέτουσας 
αρχής, στην περίπτωση που δεν υπογράφουν όλα τα μέλη της ένωσης την κοινή προσφορά. Ο κοινός 
εκπρόσωπος ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ. 
118/2007 (γ) θα ορίζουν ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση/κοινοπραξία (δ) θα οριοθετούν με 
σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της 
προσφοράς. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του συμμετέχοντος στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Για την πιστοποίηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος σε χώρες της 
αλλοδαπής, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας 
αρχής, και αν δεν προβλέπεται από το δίκαιο της χώρα τους ένορκη βεβαίωση,  υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας αρχής του νομίμου εκπροσώπου τους στην οποία αναγράφεται το νομικό καθεστώς της εταιρείας 
και δηλώνονται οι αρχές οι οποίες εκδίδουν τα σχετικά δικαιολογητικά για τη νομιμοποίησή τους. Σε κάθε 
περίπτωση η Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων τακτικών διαγωνισμών έχει δικαίωμα να ελέγξει την 
ορθότητα των δηλωθέντων. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει επίσης να προσκομίζουν απόφαση του 
κατά το νόμο ή το καταστατικό αρμοδίου οργάνου για τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό και το 
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διορισμό του νόμιμου εκπροσώπου τους (δεν απαιτείται το τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα 
δικαιολογητικά της σύστασής τους). 

       1.6.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι 
πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όριά τους, όπως αυτά 
καθορίζονται στην παρ. Γ.6  του παραρτήματος  Γ  της παρούσας διακήρυξης καθώς και του ότι θα 
προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του π.δ. 118/2007 και 
της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. 

      1.7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, στην οποία θα 
αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο για το οποίο υποβάλλεται 
προσφορά κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση του συμμετέχοντος, τα 
στοιχεία τους, ότι τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και ότι τα οικεία αποσπάσματα Ποινικού 
Μητρώου για τα πρόσωπα αυτά υποχρεούται να τα προσκομίσει με την υπογραφή της οικείας σύμβασης. 
 
1.8. Στοιχεία του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 3863/2010 
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού (εργολάβοι) πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε 
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα κάτωθι στοιχεία: 
α. Τον αριθμό των εργαζομένων. 
β. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
δ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων. 
ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 

Στην προσφορά τους επίσης, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό 
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά 
αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

       1.9. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες συµµετεχόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχοντα στην ένωση 
ή κοινοπραξία. 

       1.10. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα 
με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου  του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού 
προσώπου, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, 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. 
Πολ. Δικ. και του Κώδικα περί Δικηγόρων). 

     1.11. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
2.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

       2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 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 παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
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προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης 
για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Ο 
Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα συνημμένα στη παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ ΣΤ (Τεχνικές Προδιαγραφές). 

      2.2. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus – στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα), 
θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών 
φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

     2.3. Τυχόν περιλαμβανόμενες στην τεχνική προσφορά δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της 
τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 
pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του 
παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

      2.4 Η Επιτροπή αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει και να λάβει υπόψη της, την τυχόν ύπαρξη 
εγγράφων, αναφορών ή πρακτικών με δυσμενείς κριτικές για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών των 
υποψηφίων, από τους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών τους οποίους έχει δηλώσει στη τεχνική του 
προσφορά (κεφ.2.3 Παραρτήματος VI), καθώς επίσης και τις εκθέσεις –πορίσματα από ελέγχους κρατικών 
φορέων. Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων εγγράφων, αναφορών ή πρακτικών, η προσφορά θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.      

      2.5 Στην Τεχνική Προσφορά, µε ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καµία αναφορά σε οικονοµικά 
μεγέθη - στοιχεία τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονοµική προσφορά. 

 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 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 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον 
η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η τιμή καθώς και λοιπά στοιχεία, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 4 και 10 του Παραρτήματος Β’ της παρούσας διακήρυξης. 
 
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που 
του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει  να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή 
αρχείου pdf, σε φάκελο με σήμανση «δικαιολογητικά κατακύρωσης», τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

1. Οι Έλληνες πολίτες : 
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για: 

(1) Κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, ήτοι: 
            - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
           - Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26  Μαΐου 
1997 (ΕΕ C195 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/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης 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 τροποποιήθηκε 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).  

(2) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(3) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις .  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του 
ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 και, επίσης, ότι δεν έχει 
εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση. 

δ.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και  επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται όλοι oι οργανισμοί κύριας και  
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο διαγωνιζόμενος  οφείλει  να καταβάλει εισφορές. 

στ.  Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  που  ο  συμμετέχων έχει δηλώσει  
στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  προηγουμένης  παραγράφου (αρχική και συμπληρωματική),  από  τα  οποία  
να προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής)  κατά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ζ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής,  από το οποίο να προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η 
Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική 
ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία 
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα  παρουσιάζει κάποιον 
Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (03) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να 
προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την 
οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 
- Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, δ 
και ε εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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η.   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  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.   Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα,  απαιτείται  σχετική  βεβαίωση  
άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια  αρχή  του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.  
 
2. Οι αλλοδαποί : 

α.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 
α της ως άνω παραγράφου 1.α. παρόντος κεφαλαίου (Γ). 

β.  Πιστοποιητικό της  κατά περίπτωση αρμόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής  της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν  τελούν  σε  
πτώχευση,  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία κατά το 
δίκαιο της χώρας τους. 

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κατατεθεί 
αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση 
του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε συνδιαλλαγή – 
εξυγίανση ή για άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους.   

δ.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση κατά το δίκαιο της χώρας τους.  

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται  όλοι  οι  οργανισμοί κύριας και  
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο διαγωνιζόμενος  οφείλει  να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

στ. Πιστοποιητικό της  κατά περίπτωση αρμόδιας  δικαστικής  ή διοικητικής  αρχής  της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,  ο  
συμμετέχων για όποιους φορείς έχει δηλώσει  στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  προηγουμένης  παραγράφου 
(αρχική και συμπληρωματική),  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  
και επικουρικής). 

ζ. Πιστοποιητικό  της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους,  από το οποίο να προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
ειδοποιήσεως σε αυτόν Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή της  χώρας 
εγκατάστασής  τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την   ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν  την  πληρωµή  των   φόρων  και  τελών. Ακολούθως, 
καταθέτει την ως άνω φορολογική ενημερότητα στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ο) ή την αποστέλλει 
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η 
ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

η. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει  ότι  
ήταν εγγεγραμμένοι  στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή  αλλοδαπά: 

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα. 
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  
της  χώρας  εγκατάστασης  του  νομικού  προσώπου,  των  ως  άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές 
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όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και  τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  και  σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους 
του.  

β.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του 
ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ή 
υπό  άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

γ.  Εφόσον από την υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών  προσώπων  
έχει  υπάρξει  οποιαδήποτε  αλλαγή  ή  τροποποίηση,  ο  προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τροποποίηση καταστατικού). 
 
4. Οι συνεταιρισµοί : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της περίπτωσης α της παραγράφου 1 παρόντος κεφαλαίου (Γ).  

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β-η της παραγράφου 1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς 
συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β-η της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3 παρόντος κεφαλαίου (Γ). 

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
5. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες συµµετεχόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά : 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ΄Ενωση 
/Κοινοπραξία.  
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος Παραρτήματος υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς. 
 
6. Ελάχιστα χρηματοοικονομικά όρια: 
 Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στο παρόντα διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού θα γίνει, εφόσον και 
μόνο ικανοποιούνται αθροιστικά όλα τα παρακάτω: 
6.1 Να έχουν ως μέσο όρο για τις τελευταίες τρεις (03) οικονομικές χρήσεις κύκλο εργασιών από παροχή 
καθαριότητας κατά 40% μεγαλύτερο του ετήσιου προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) της παρούσας διακήρυξης 
[όριο = ετήσιος προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) Χ 1,40]. Αποδεικνύεται με τη προσκόμιση δημοσιευμένων 
ισολογισμών ή άλλων ανάλογων επίσημων λογιστικών στοιχείων όταν δεν υπάρχει υποχρέωση 
δημοσίευσης, συνοδευόμενων από υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού.    
6.2 Να έχουν δανειοληπτική ικανότητα όχι μικρότερη του ετήσιου προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), της 
παρούσας διακήρυξης. Αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων αναγνωρισμένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων για το ύψος των εγκεκριμένων ορίων. 

 
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

1. Η ένωση / κοινοπραξία προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, 
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υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών, 
υποχρεούνται, μαζί με την προσφορά τους, να υποβάλλουν όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και 
λοιπά στοιχεία για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Κατ΄ εξαίρεση, η εγγύηση 
συμμετοχής μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης, είτε στο όνομα 
ενός εξ αυτών, πλην όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης.  

2. Η εγγύηση συμμετοχής μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., υποβάλλεται υποχρεωτικά σε 
πρωτότυπη μορφή στην Υπηρεσία (ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ο).  

3. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή 
φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο 
της Δ.Ο.Υ. ή να έχει εκδοθεί από το διαδίκτυο μέσω του ‘’ΤAXIS NET’’, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτό 
θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. 

4. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του ν.1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την 
ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ.  2 & 3 του ν.2690/1999). 

5. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα από την 
παρούσα έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις 
των κεφ. Α΄, Β΄και Γ΄ παρόντος παραρτήματος (Δ) δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή, όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις .  
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Α΄  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας (1)................................  

Κατάστηµα    ................................. Hµεροµηνία έκδοσης ................. 

(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ FAX)                                                     ΕΥΡΩ ......................................... 

 
 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /  
            ∆ιεύθυνση Προµηθειών & Εποπτείας Αποθηκών / Τµήµα 2ο  
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .................... ΕΥΡΩ ................................. 
 
1.Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
....................................... υπέρ της εταιρείας (2) ................................................................ ∆/νση 
................................. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της (3) 
................................................. για την προµήθεια (4) .......................................................................... 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. (5) ............./........ ∆/ξή σας. 

2.Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3.Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το νόμω/ ουσία βάσιµο ή µη 
της απαίτησης µέσα σε τρεις (03) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

4.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
5.Αποδεχόµαστε  να  παρατείνουµε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  

σας  µε  την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
6.Η παρούσα ισχύει µέχρι την (6) .................................................................................. 
7.Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  µας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο  ∆ηµόσιο  
και   ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και  το  ποσό  της  παρούσας, δεν  υπερβαίνει το  όριο των εγγυήσεων που 
έχει  καθορισθεί  από  το  Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
         Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη. (6) 
 

∆ιατελούµε µε τιµή 
 

(7)............................. 
 
Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων 

1.   Επωνυµία εκδότη εγγύησης 
2.   Επωνυµία αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 
3.   Ηµεροµηνία διαγωνισµού 
4.   Είδος και ποσότητα υπό προµήθεια είδους 
5.   Αριθµός διακήρυξης 
6.   Εφόσον η εγγύηση είναι µε ορισµένη ηµεροµηνία λήξης 
7.   Ονοµατεπώνυµο – Υπογραφή του εκπροσώπου της Τράπεζας 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Β΄  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας (1)................................  

Κατάστηµα    ................................. Hµεροµηνία έκδοσης ................. 

(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ FAX)                                             ΕΥΡΩ ......................................... 
 
Αθήνα ...............................(2)....................................... 
 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /  
            ∆ιεύθυνση Προµηθειών & Εποπτείας Αποθηκών / Τµήµα 2ο 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .........................(4) 
 
Κύριοι, 
1.Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 

παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ ............................(5) Δ/νση ………….., µέχρι το ποσόν των  
...............................(6) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την καλή εκτέλεση από τον 
παραπάνω της Σύµβασης µε  αριθµ.  ...................(7),  για  την  προµήθεια  ..............................(8).  Από  
αυτήν  την  εγγύηση  θα  απαλλάξουµε  τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την επιστροφή της παρούσας 
ή µε βάση την έγγραφη εντολή σας. 

2.∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µόνο για την καλή εκτέλεση της προµήθειας των ειδών του πιο πάνω 
διαγωνισµού επ΄αυτού για τον οποίο εγγυόµαστε. 

3.Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ένσταση  και  
χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή µερικά, σε 
περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του 
οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις (03) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς. 

4.Η παρούσα ισχύει μέχρι την ...................(9). 
5.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 
6.Αποδεχόµαστε  να  παρατείνουµε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  

σας  µε  την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
7.Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς µας δεν έχει 

υπαχθεί σε κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουµε 
οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς µας σε σχέση 
µε τις εγγυητικές επιστολές). 

 
∆ιατελούµε µε τιµή 

 
.....................(10)............................. 

Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων 
1.  Επωνυµία εκδότη εγγύησης 
2.  Τόπος - χρονολογία 
3.  Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 
4.  Στοιχεία της εγγυοδοσίας 
5.  Ονοµατεπώνυµο αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 
6.  Το ποσό της εγγύησης αριθµητικά και ολόγραφα 
7.  Αριθµός της Σύμβασης 
8.  Είδος και ποσότητα της προµήθειας 
9.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, 
κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (02) μήνες 
10. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοµατεπώνυµο 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας (1)................................  

Κατάστηµα    ................................. Hµεροµηνία έκδοσης ................. 

(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ FAX)                                             ΕΥΡΩ ......................................... 
 
Αθήνα ...............................(2)....................................... 
 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /  
            ∆ιεύθυνση Προµηθειών & Εποπτείας Αποθηκών / Τµήµα 2ο 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ......................... (4)    ΠΟΣΟΥ……….…………(5) 
Κύριοι, 
1. Πληροφορηθήκαμε από ……….............(6), ότι η Σύµβαση Νο .......(7), έχει υπογραφεί µεταξύ σας ως αγοραστές και 

του   ………………………… Δ/νση ………… ως  προµηθευτή  και  αφορά................(8),  συνολικής  αξίας  ...................(9)  
και  ότι  σύµφωνα  µε  τους  όρους  της παραπάνω συµβάσεως δικαιούται να λάβει από εσάς προκαταβολή ίση 
µε ....% της συνολικής αξίας των  υλικών έναντι εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ισόποσης αξίας. 

2. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εµείς.........(10), εγγυόµαστε, στο όνοµα του παραπάνω προµηθευτή  και δια 
της παρούσης υποχρεούµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ 
........(11) και µέσα σε τρεις (03) ηµέρες να σας πληρώσουµε ολικώς ή µερικώς, σε περίπτωση ολικού ή µερικού 
καταλογισµού, ανεξάρτητα από ενστάσεις ή εξαιρέσεις ανταγωνιστικότητας, σε περίπτωση υπάρξεως, του 
παραπάνω προµηθευτή και  χωρίς  να είµαστε εξουσιοδοτηµένοι να διερευνήσουµε εάν οι απαιτήσεις σας είναι 
βάσιµες ή όχι, το ποσό  της εγγυήσεως αυτής κατόπιν ειδοποιήσεώς σας κατ΄επί τη επιστροφή της παρούσας 
καταβάλλοντας επίσης και τόκους που αναλογούν σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή µη παράδοσης του 
προµηθευτέου υλικού. 

3. Η πληρωµή θα γίνει έναντι απλής δηλώσεώς σας ότι ο ανωτέρω προµηθευτής απέτυχε ολικώς ή  µερικώς να σας 
παραδώσει τα υπό προµήθεια υλικά µέσα σε συµφωνηθέν χρονικό διάστηµα και να σας  παραδώσει τα 
αναφερόµενα 

   σχετικά προς τούτο έγγραφα. 
4. Η εγγυητική αυτή θα αποδεσµευτεί, ολικώς ή µερικώς, κατόπιν οδηγιών σας οι οποίες θα εκδοθούν µετά την 

λήψη από σας, των σχετικών εγγράφων που προβλέπονται στη Σύµβαση. 
5. Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………..(12)  
6. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
7. Αποδεχόµαστε  να  παρατείνουµε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας  µε  

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
8. Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς µας δεν έχει υπαχθεί σε 

κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα 
ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς µας σε σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές). 

 
∆ιατελούµε µε τιµή 

..................(13).......................... 
Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων 
1.  Επωνυµία εκδότη εγγύησης
2.   Τόπος - χρονολογία 
3.   Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 
4.   Στοιχεία της εγγυοδοσίας 
5.   Ποσό της εγγύησης αριθµητικά και ολογράφως 
6.   Επωνυµία αναδόχου, διεύθυνση. 
7.   Στοιχεία Σύµβασης 
8.   Είδος και ποσότητα προµήθειας 
9.   Συνολική αξία προµήθειας 
10. Επωνυµία εκδότη εγγύησης 
11. Επωνυµία αναδόχου ∆ιεύθυνση 
12. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

13. Υπογραφή εκπροσώπου Τράπεζας Ονοµατεπώνυµo
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Δ  ́ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας (1)................................  

Κατάστηµα    ................................. Hµεροµηνία έκδοσης ................. 

(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ FAX)                                             ΕΥΡΩ ......................................... 
 
Αθήνα ...............................(2)....................................... 
 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /  
            ∆ιεύθυνση Προµηθειών & Εποπτείας Αποθηκών / Τµήµα 2ο  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .........................(4) 
 
Κύριοι, 
1.Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ ............................(5), µέχρι το ποσόν των  ...............................(6) στο 
οποίο και µόνο 
  περιορίζεται  η  εγγύησή  µας  για  τη λειτουργία του  είδους……………. για χρονικό διάστημα………………………….. ,  
σύμφωνα με την  µε  αριθµ....................(7) σύμβαση που  υπεγράφη  την  .........................(7)  , για την προµήθεια 
..............................(8). Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την επιστροφή 
της παρούσας ή µε βάση την έγγραφη εντολή σας. 
2.∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µόνο για την καλή λειτουργία της προµήθειας των ειδών της πιο πάνω 
σύµβασης επ΄αυτής για τον οποίο εγγυόµαστε. 
3.Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ένσταση  και  χωρίς να 
ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή 
µερικού καταλογισµού της εγγύησης καλής λειτουργίας σε βάρος αυτού υπέρ του  οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα 
σε τρεις (03) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς. 
4.Επίσης αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να καταβάλλουµε ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται. 
5.Αποδεχόµαστε  να  παρατείνουµε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας  µε  την 
   προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της. 
6.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
7.Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς µας δεν έχει υπαχθεί σε 
κανένα περιορισµό ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα ότι 
δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς µας σε σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές). 
 

∆ιατελούµε µε τιµή 
 

.....................(9)............................. 

    Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων 

1.Επωνυµία εκδότη εγγύησης 
2.Τόπος - χρονολογία 
3.Η αρχή προς την οποία απευθύνεται 
4.στοιχεία της εγγυοδοσίας 
5.Ονοµατεπώνυµο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση 
6.Το ποσό της εγγύησης αριθµητικά και ολόγραφα 
7.Ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και αριθµός αυτής 
8.Είδος και ποσότητα της προµήθειας 
9.Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
Αριθμός Σύμβασης: Τ ……/201… 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ #................................€# 
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και 

περιφερειακών κτιρίων για χρονικό διάστημα ……………….. (……….) μηνών».  

           
Στον Πειραιά, σήµερα την ………. του μηνός ………………, του έτους 201…………, ημέρα …………. στο Γρ. ……  του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-
Ε2, Λιµένας Πειραιώς), οι υπογεγραµµένοι αφενός ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου (ή ο ειδικά εξουσιοδοτημένος 
για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης) κ.……………………………………, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή και 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις το Ελληνικό ∆ηµόσιο,  ύστερα  από την  παροχή εξουσιοδότησης για  την  
υπογραφή της σύµβασης που δόθηκε με την υπ’ αριθμ. ………………………………………….. Απόφαση  και αφετέρου η 
εταιρεία µε την επωνυµία ………….…………………………. και το διακριτικό τίτλο................, ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ 
…………………….., που εδρεύει στ …………………, Δ/νση ………………………., Τ.Κ.…………….., Τηλ. ……………….,  
ΦΑΞ……………………, που θα καλείται στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία  συστάθηκε µε το υπ’ αριθµ.  ……………………….. 
καταστατικό, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο............. και  την  οποία  εκπροσωπεί  για  την  υπογραφή της παρούσας 
δυνάµει του ανωτέρω κωδικοποιηµένου καταστατικού και του υπ’ αριθμ. .............. Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ 
συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ........................................), ο/η ……………………….., νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής της 
…………………………….., κάτοχος του υπ’ αριθµ.    ……………………….   δελτίου    αστυνοµικής   ταυτότητας που εκδόθηκε 
από το ΑΤ ...........................................,   συµφώνησαν   και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 Με βάση τη Δ/ξη ……../201.. ΥΝΑ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο διενεργήθηκε την …………… ανοικτός διαγωνισμός, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον «Καθαρισμό κτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί  της Ακτής 

Βασιλειάδη και περιφερειακών κτιρίων», διάρκειας …….…. μηνών αρχομένης την επομένη της υπογραφής της 

σύμβασης, προϋπολογισθείσης δαπάνης #240.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την κάλυψη των αναγκών 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

 Αποτέλεσμα του παραπάνω αναφερομένου διαγωνισμού ήταν η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του εν 

θέματι διαγωνισμού με την υπ’ Αριθμ. Φακ.: ………………….. Απόφαση Κατακύρωσης του ……………….. στην εταιρεία με 

την επωνυμία……………………………….. σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ………………………… 

ευρώ #.................. €# συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και των νομίμων κρατήσεων,  ως αναλυτικά αναφέρεται στα 

επόμενα άρθρα. 

 Ύστερα από αυτά ο …………………………………. αναθέτει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αυτή αναλαμβάνει την εκτέλεση της 

παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.                                             
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ΑΡΘΡΟ 1                                                                          

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  - ΑΞΙΑ                               

1. Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να  προβεί  στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων στα οποία στεγάζονται 
Υπηρεσίες του Y.N.A., όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Απόφαση Κατακύρωσης, σε συνδυασµό µε την προσφορά 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τεχνική - Οικονοµική) καθώς  και  τις  Τεχνικές  προδιαγραφές και  απαιτήσεις της αριθµ. ……/201…… 
Διακήρυξης, οι όροι της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
 
2. Οι  υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται στο σύνολό τους από την εταιρεία σύμφωνα με την προσφορά της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τεχνική – Οικονομική) καθώς και τους όρους  της υπ’ αριθ. …../201…. διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. 

 Η εταιρεία είναι υπεύθυνη και θα καλύψει κάθε ζημιά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών 
από το προσωπικό της. 

 Η εταιρεία και το προσωπικό της πρέπει να τηρούν πλήρη εχεμύθεια, επί υπηρεσιακών θεμάτων λόγω της 
φύσης και του έργου των Υπηρεσιών. 

 Για τυχόν παραλείψεις θα επιβάλλονται στην εταιρεία οι προβλεπόμενες κυρώσεις από την ισχύουσα περί 
Προμηθειών του Δημοσίου Νομοθεσία. 

 Για τυχόν μη κανονική εκτέλεση, οποιουδήποτε όρου της σύμβασης από την εταιρεία, θα εφαρμόζονται από 
την Υπηρεσία τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου και στην αριθ. …./201.. Διακήρυξη.  

 Η Εταιρεία θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή υπεύθυνο άτομο (επόπτη) που 
θα παρακολουθεί τις εργασίες καθαριότητας και θα συνεργάζεται με τους αρμόδιους της επιστασίας του 
κτιρίου και την Επιτροπή Παραλαβής της σύμβασης.   

 Σε περίπτωση ατυχήματος του προσωπικού της εταιρείας κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, δεν 
φέρει καμία απολύτως ευθύνη η Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 Οι εργασίες της παρούσας σύμβασης θα πραγματοποιούνται  αποκλειστικά με ευθύνη και με έξοδα της 
εταιρείας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, φόρους κάθε φύσης, 
τέλη, άδειες, επιδόματα εργαζομένων. 
 

 Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και 
της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε 
περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την εταιρεία. 
 

 Επίσης, η εταιρεία πέρα από την υποχρέωσή της για συμμόρφωση με τους όρους και τις απαιτήσεις του 
διαγωνισμού, οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής 
τεχνικής και πρακτικής, θα υπόκειται δε στον έλεγχο και θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων 
Υπηρεσιών και Επιτροπών του Υπουργείου. 
 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας θα είναι υψηλού επιπέδου ποιότητας και θα εκτελούνται με τον 
προβλεπόμενο για τέτοιου είδους εργασίες, σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό, τα δε αναλώσιμα υλικά – χημικά θα 
είναι υψηλής ποιότητας και εγκεκριμένα από τους προβλεπόμενους Φορείς (Ε.Ο.Φ., Χημείο Κράτους κ.λ.π.) 

 

3.     Η αξία του συνόλου του έργου ορίζεται ως εξής: 
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        Συνολική   Μηνιαία χρέωση :     

                                           ΦΠΑ  :       

                                          Σύνολο:     

                                                                                 Χ          μήνες           . 

                                      ΣΥΝΟΛΟ :                   

Η αξία της σύμβασης είναι : .................................συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.  
 
       Οι ανωτέρω συμβατικές τιμές παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου της 
σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 

   
    i)  4% M.T.N. (Α ποσό) 
   ii)  2% ΕΛΟΑΝ (ΤΑΝ) (Β ποσό) 
  iii) 2% Χαρτόσημο επί του συνόλου Α+Β (Γ ποσό) 

     20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί του (Γ) ποσού  
  iv) 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. (Δ ποσό), 
   v)  3% Χαρτόσημο επί του (Δ)  ποσού (Ε) 

     20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί του (Ε) ποσού  
 

vi) 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

 
vii) 23% ΦΠΑ 

i) Βάσει του Π.Δ. της 21/31 Οκτ.1932 (ΦΕΚ Α  ́ 387) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 2 του 
Α.Ν.2141/1939. 

ii) Βάσει του ν.δ.398/74 (ΦΕΚ Α΄116/30-04-74).  
iii)  Bάσει του Ν. 187/1943 (ΦΕΚ 156 Α/1943) και του Ν.4169/1961 
iv) Bάσει του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α  ́204/15-09-11). 
v) Bάσει των άρθρων 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (ΦΕΚ 239 Α/1931) και του Ν.4169/1961 
vi) Βάσει του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α  ́151/1994). 
vii)  Βάσει του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α  ́248) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
*Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από Έλληνα αντιπρόσωπο οίκο του εξωτερικού ,το ποσοστό της ανωτέρω παρακράτησης 
φόρου εισοδήματος για τα ποσά της αμοιβής του, ανέρχεται στο 15% (Ν.1882/90-ΦΕΚ 43/90). 

 
4. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος υλοποίησης όλης της παροχής, οι νόμιμες κρατήσεις και όλες 
οι δαπάνες, όπως μεταφορικά, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα αδειών και εορτών, ασφάλισης 
απασχολούμενου προσωπικού, η αξία των υλικών και μέσων καθαρισμού ως και κάθε άλλη προβλεπόμενη από τη 
σχετική διακήρυξη δαπάνη, σχετική με την καθαριότητα των εν λόγω κτιρίων, όπως αυτές (δαπάνες) αναλυτικά 
αναφέρονται στη διακήρυξη και στην  οικονομική προσφορά της εταιρείας. 
 
5. Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται (η τιμή) 
σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 
 
6. Για τον υπολογισμό πληρωμής υπολοίπου ημερών παροχής της υπηρεσίας θα χρησιμοποιείται ο τύπος:  

Συνολικό Μηνιαίο Ποσό  x Υπόλοιπο Ημέρες = Ποσό Πληρωμής. 

               30 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Α. Χρόνος 
 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ……….(επόμενη της υπογραφή της παρούσας σύμβασης) και 
ισχύει μέχρι και την 31-12-2016. 
Η παρούσα σύμβαση  δύναται να παραταθεί μονομερώς με δήλωση της Υπηρεσίας για έξι (06) επιπλέον μήνες  με την 
ίδια μηνιαία τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης και τους ίδιους όρους αυτής. 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Οι εργασίες καθαριότητας θα πραγματοποιούνται σε ωράριο που θα καθορίζεται κατά περίπτωση, ύστερα από 
συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Α.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ./ ΔΠ 3ο (Επιστασία).  

Β. Τόπος παροχής υπηρεσιών 
Τόπος εκτέλεσης του έργου καθαριότητας ορίζεται το κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου επί της Ακτής 
Βασιλειάδη καθώς και περιφερειακά κτίρια του Υ.Ν.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/201…. διακήρυξη 
Υ.Ν.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΕΑ 2ο η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Στοιχεία του άρθρου 68 παρ.1 του Ν. 3863/2010 

 
α. Αριθμός εργαζομένων: …………. (……..) άτομα 
β. Ημέρες και ώρες εργασίας: ……………. 
γ. Συλλογική σύμβαση εργασίας ………………… 
δ. Ύψος του μηνιαίου προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων: 

………………….. 
ε. Ύψος μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά (αποδοχών των  εργαζομένων):  

…………………. 
στ. Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο: ……………. τ.μ. κατά μέσο όρο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνεται μετά τη παρέλευση κάθε διμήνου, από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Γ.ΔΟ.Υ.,  κατόπιν σχετικού πρακτικού της Επιτροπής 
Παρακολούθησης για τα κτίρια με Α/Α 01, 02 και 07 του Πίνακα κτιρίων του Παραρτήματος Α της υπ’αριθμ. …/201.. 
Διακήρυξης και κατόπιν σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου, για τα υπόλοιπα κτίρια του παραπάνω 
πίνακα, οι οποίες θα χορηγούνται από τις Υπηρεσίες που στεγάζονται στα κτίρια αυτά. Η οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2.7 
του Παραρτήματος ΣΤ  ́της υπ’αριθμ. ..…/201.. Διακήρυξης, µε τη διαδικασία των άρθρων 27 και 28 του Π.∆. 118/07 
και σύµφωνα µε την αριθµ. Π1/2489/22-8-1995 απόφαση ΥΠΕΜ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της εταιρείας θα γίνεται σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, ΚΑΕ 0875 και θα καταβάλλεται 
δεδουλευμένη μετά την προσκόμιση του μερικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής στο τέλος κάθε διμήνου, και 
αφού προηγουμένως  ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία πληρωμής σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 
118/07 Κ.Π.Δ. «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και την υπ’ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. 
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Επισημαίνεται ότι η υποβολή των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνεται προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως του αντίστοιχου μερικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η εξόφληση 
τους θα πραγματοποιείται εντός δυο (02) μηνών από την υποβολή του.   

Διευκρινίζεται ότι: 
1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην αρμόδια 
Υπηρεσία πιστοποιητικού ασφαλιστικού φορέα από το οποίο να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς 
αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στον ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7, καθώς και πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας κατ’ άρθρο 26 του ν.1882/90.   
2. Στο 100% της καθαρής αξίας των υπό παροχή υπηρεσιών θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% (Άρθρο 24 του 
Ν. 2198/94 ΦΕΚ 43Α/22.3.94). 

3. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από Έλληνα αντιπρόσωπο οίκου του εξωτερικού ,το ποσοστό της ανωτέρω 
παρακράτησης φόρου εισοδήματος για τα ποσά της αμοιβής του, ανέρχεται στο 15% (Ν.1882/90-ΦΕΚ 43/90) 
4. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις 
επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής η εταιρεία κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ……………… εγγυητική 
επιστολή της Τράπεζας ………….., ποσού ……….. ευρώ #................€# με ισχύ έως την ………, που καλύπτει συνολικά το 
5% της συνολικής  συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. Η ανωτέρω εγγύηση 
επέχει και θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον εκδότη μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της 
παρούσας σύμβασης. 

Η παραπάνω εγγυοδοσία  επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στις βεβαιώσεις της υπηρεσίας αναφέρονται παρατηρήσεις θα γίνει 
αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων. 

 
Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Η εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιανδήποτε αιτία τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις του από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ 
Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙΠΕΑ 2ο. 

Η εταιρεία καθαρισμού δε δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκμισθώσει σε άλλον το έργο της 
καθαριότητας της παρούσας σύμβασης . 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον η παρέχουσα υπηρεσίες, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες 
υποχρεώσεις της, η δε παρέχουσα υπηρεσίες, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει, χωρίς νόμιμη αιτία, την 
πληρωμή του οφειλόμενου, σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τιμήματος. 

2. Όταν οι Υπηρεσίες ή η επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών 
διαπιστώσουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (Α΄-115) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται. 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 εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές (άρθρο 68 παρ. 4 του 
Ν.3863/2010) 
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Οι εργασίες της παρούσας σύμβασης θα 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ευθύνη και με έξοδα της Εταιρείας (κατά τα προβλεπόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. ……/201…. διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο). Για τυχόν 
καθυστερήσεις, μη εκτέλεσης ή μη κανονικής εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης από την Εταιρεία, θα 
επιβάλλονται σ’ αυτήν από την Υπηρεσία οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου κυρώσεις καθώς 
και οι κυρώσεις και ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. …./201…. διακήρυξη.  

ΑΡΘΡΟ  9 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 1.  Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (Α΄247) όπως ισχύει με τις διατάξεις του ν. 
4270/2014 (Α΄143).  Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 (Α΄19) 

Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων [όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο  8 του Ν. 

2741/99 (Α΄199) καθώς και με το Ν. 3922/11 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και 

άλλες διατάξεις» (Α  ́ 35) ], του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α  ́ 43), του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64) «Προσαρμογή Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις τις οδηγίας 2004/18/ΕΚ» και του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07 ΦΕΚ. Α΄150), του άρθρου 68 του Ν. 
3863/2010, καθώς και της υπ’ αριθμ.Α1300.4β/55/2011 Απόφασης Υπουργών Οικονομικών-Προστασίας του Πολίτη 
«Διαδικασία εκτέλεσης προμηθειών και επισκευών που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και 
συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή για την εκπλήρωση της αποστολής του 
(περίπτωση κβ΄ μέρους ΙΙ παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.2286/95, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του 
ν.3922/2011) και του ν. 4281/2014 (Α’160) των οποίων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε 
συνδυασμό προς τους όρους της με αριθμ. ……/201……… διακήρυξης Υ.Ν.Α./ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο, και την τεχνική και 
οικονομική προσφορά της. 
2.  Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση ισχύουν τα αναφερόµενα στην προσφορά (Οικονοµική - Τεχνική)  της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στη ∆ιακήρυξη. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αµφιβολίας, οι όροι της διακήρυξης και της παρούσας 
σύµβασης θεωρούνται ισχυρότεροι της προσφοράς. 
3.   Επιτρέπεται  η τροποποίηση όρων της παρούσης σύµφωνα µε την  παράγρ. 4 του  άρθρου 24 του  Π.∆. 118/2007 
όταν  αυτό κρίνεται αναγκαίο και ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων επιτροπών. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 
συμβαλλόμενων μερών, υπογράφεται νόµιµα και από τους δύο συµβαλλόµενους σε τρία (03) όµοια πρωτότυπα. 

 

Από τα ανωτέρω πρωτότυπα της σύμβασης δύο (02) παρέμειναν στην Υ.Ν.Α/Α ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο το δε άλλο πήρε ο 
εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που  ενεργεί για λογαριασμό της. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
                       ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

          Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

 

Α/Α Συστήματος: 4513 

Αριθμός Διακήρυξης: Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου    

1. Εισαγωγή    

   Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων 
στεγαζόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι 
συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν καθαρισμό των κτιρίων που 
φαίνονται στον πίνακα 1. 

ΝΑΙ   

2. Γενικοί Όροι    

   2.1. Απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, σχετικά με την 
υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, δηλαδή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την 
οικεία κλαδική ΣΣΕ όπως εκάστοτε ισχύει, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 
κλπ. Η δήλωση αυτή θα υποβάλλεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο μαζί 
με την κατατεθείσα Τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ   

   2.2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης 
Συστήματος Ποιότητας της σειράς ISO 9001: 2000 ή ισοδύναμου, το 
οποίο θα προσκομίζεται με την υποβολή της Τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

   2.3. Κατάλογος εργασιών που έχουν εκτελεσθεί από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο κατά την προηγούμενη τριετία, συνοδευόμενος από αντίγραφα 
συμβάσεων και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων 
συναφών έργων τα οποία οφείλει να καταθέσει μαζί με την υποβληθείσα 
Τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ   

   2.4. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει έναν κατάλογο 
με τις συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου που έχει συνάψει τα τελευταία 
τρία (3) έτη αναφέροντας: α. Τον πελάτη. β. Όνομα και τηλέφωνο 
επικοινωνίας με αρμόδιο πρόσωπο που παρακολουθεί την εκπλήρωση 
των όρων της σύμβασης του πελάτη (η Επιτροπή Αξιολόγησης 
επιφυλάσσεται εάν το επιθυμεί να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν).γ. Το είδος και το 
μέγεθος (m2) των εγκαταστάσεων που αφορούν οι σχετικές Συμβάσεις. 
δ. Τη διάρκεια των συμβάσεων. ε. Συστατικές επιστολές - βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης των εργασιών. 

ΝΑΙ   
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   2.5. Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη, κατά ειδικότητα, από την 
αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, στην οποία θα 
εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης που είναι 
ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. Η εν λόγω 
κατάσταση θα προσκομιστεί με την υπογραφή της Σύμβασης. 

ΝΑΙ   

   2.6. Κατανομή του προσωπικού που θα απασχοληθεί ανά α/α κτιρίου 
του Πίνακα 1, ιδιαίτερα για τα κτίρια με α/α 01, 02 και 07, θα πρέπει να 
φαίνονται τα άτομα που θα απασχολούνται ανά όροφο. Η εν λόγω 
κατάσταση θα προσκομιστεί με την υπογραφή της Σύμβασης. 

ΝΑΙ   

   2.7. Αρμόδια για την παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας των κτιρίων θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης που 
θα συσταθεί με την υπογραφή της σύμβασης για το σκοπό αυτό.Έργο 
της Επιτροπής είναι: α) Να βεβαιώνει ότι ο Ανάδοχος διαθέτει και 
χρησιμοποιεί το ελάχιστο προβλεπόμενο από τη Σύμβαση προσωπικό, 
και β) Να ελέγχει την καλή εκτέλεση της Σύμβασης και των όρων των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. Η επιτροπή, στο πλαίσιο των εργασιών της, 
θα πρέπει να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους - αυτοψίες στα κτίρια με α/α 
01, 02 και 07 του πίνακα 1 (τουλάχιστον 2 φορές ανά μήνα). Για τα 
υπόλοιπα κτίρια του πίνακα, θα χορηγούνται βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης από τις Υπηρεσίες που στεγάζονται στα εν λόγω κτίρια. 
Ακολούθως, και στο τέλος κάθε διμήνου, η Επιτροπή Παρακολούθησης 
συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται στη ΔΙΠΕΑ Β' και 
στο οποίο θα αναφέρεται ρητά η τήρηση ή μη των όρων της σύμβασης 
από πλευράς αναδόχου. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν 
αποκλίσεις, στο εν λόγω πρακτικό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται με 
σαφήνεια οι όροι της σύμβασης που δεν τηρήθηκαν. 

ΝΑΙ   

   2.8. Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει φωτοαντίγραφο ταυτότητας του προσωπικού που θα 
απασχολείται για τον καθαρισμό των Κτιρίων. 

ΝΑΙ   

   2.9. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας είναι 
είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης και  το αργότερο 
έως την 31-12-2016. 

ΝΑΙ   

   2.10. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. ΝΑΙ   

   2.11. Ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό καθαρισμού, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να διαθέτει: 1. Καρότσια καθαρισμού με σύστημα 
τουλάχιστον δύο (02) κουβάδων με στηρίγματα για κοντάρια μάπας και 
σάκο απορριμμάτων, 2. Ηλεκτρικές σκούπες με ειδικό φίλτρο 
κατακράτησης μικροβίων σκόνης, 3. Περιστροφικές μηχανές πλυσίματος 
δαπέδων, 4. Μηχανή πλύσης - απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών, 5. 
Μηχανή ξηρής - υγρής αναρρόφησης, 6. Σάρωθρα ΜΟΠ (παρκετέζες), 
7. Σφουγγαρίστρες - Γάντια οικιακού τύπου - Καθαριστήρες περσίδων, 8. 
Πανιά καθαριότητας υφασμάτινα και τύπου σπογγοπετσέτας, 9. 
Καρότσια τροχήλατα για την μεταφορά απορριμμάτων, 10. Σακούλες 
πλαστικές απορριμμάτων, ανθεκτικές διαφόρων μεγεθών, 11. Πιεστικό 
πλυστικού (ζεστού - κρύου νερού), 12. Σκάλα, 13. Μπαλαντέζες. 

ΝΑΙ   

   Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις 
ανάγκες της Υπηρεσίας για την καθαριότητα και να είναι σε άριστη 
λειτουργική κατάσταση. 

ΝΑΙ   

   Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίζει την συνεχή 
και αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά και υλικά 

ΝΑΙ   
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που είναι αναγκαία για την λειτουργία του εξοπλισμού). 

   Τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού (σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια, 
πανιά κ.α.) θα ανανεώνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου 
όποτε αυτό απαιτείται.  

ΝΑΙ   

   2.12. Προϊόντα - Υλικά Καθαρισμού    

   Α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και να χρησιμοποιεί αναλόγως 
με την επιφάνεια καθαρισμού: 1. Απορρυπαντικά καθαριστικά δαπέδου, 
2. Υγρό καθαριστικό μοκετών, 3. Απορρυπαντικά 
καθαριστικά δύσκολων ρύπων, 4. Υγρό καθαριστικό υαλοπινάκων και 
καθρεπτών, 5. Αφαιρετικό αλάτων από βρύσες και είδη υγιεινής, 6. Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών, 7. Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη για διάφορα είδη δαπέδων (Linoleum, μάρμαρο, πλαστικό δάπεδο) 

ΝΑΙ   

   Β. Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να πληρούν τα κάτωθι 
αναφερόμενα: 1.Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από το 
γενικό Χημείο του Κράτους, 2.Τα απορρυπαντικά προϊόντα να μην είναι 
επιβλαβή για την υγεία, να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην 
προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων, 
3.Να χρησιμοποιούνται ενώσεις χλωρίου για απολύμανση μετά τον 
καθαρισμό των ειδών υγιεινής (νιπτήρες, βρύσες, λεκάνες, πλακάκια, 
WC κ.λ.π.), 4.Τα προϊόντα καθαρισμού να παρέχονται στο προσωπικό 
του συνεργείου καθαρισμού στη συσκευασία και με την σύνθεση - 
διάλυση της εταιρείας παραγωγής τους, συνοδευόμενα από 
δοσομετρητή. 

ΝΑΙ   

   Γ. Χρήση Προϊόντων: 1. Η διάλυση των παρασκευαζόμενων 
διαλυμάτων (προς χρήση) των προϊόντων καθαρισμού που θα κάνουν 
οι καθαριστές να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες της εταιρείας 
παρασκευής των προϊόντων, 2. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος να διασφαλίζει την συνεχή και πλήρη παροχή των 
απαιτούμενων υλικών καθαρισμού.  

ΝΑΙ   

3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΜΕ Α/Α 01 
ΚΑΙ 02 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ). ΚΤΙΡΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη, Εντός Λιμένα (πύλη 
Ε1) 

   

   α) Καθαρισμός (σκούπισμα και σφουγγάρισμα) χώρου εισόδου 
ισογείου. Συχνότητα: Καθημερινά. 

ΝΑΙ   

   β) Καθαρισμός αύλειου χώρου έμπροσθεν κύριας εισόδου και 
αποψίλωση. Συχνότητα: Καθημερινά. 

ΝΑΙ   

   γ) Σκούπισμα δαπέδων γραφείων, αιθουσών συσκέψεων, χώρων 
αναμονής κοινού, αιθρίου, διαδρόμων και ανελκυστήρων καθώς και 
αποκομιδή των απορριμμάτων από τα ειδικά δοχεία των παραπάνω 
χώρων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων από το χώρο του κτιρίου και η 
μεταφορά τους προς τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης θα 
πραγματοποιείται καθημερινά με ευθύνη του αναδόχου. Συχνότητα: 
Καθημερινά 

ΝΑΙ   

   δ) Σφουγγάρισμα δαπέδων γραφείων, αιθουσών συσκέψεων, χώρων 
αναμονής κοινού, αιθρίου, διαδρόμων και ανελκυστήρων καθώς και 
ξεσκόνισμα επίπλων. Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα των χώρων 
που έχουν μοκέτες και χαλιά. Συχνότητα: 3 φορές την 
εβδομάδα. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες θα 
επαναλαμβάνονται καθημερινά σε  όλα τα γραφεία του 5ου ορόφου και 

ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
στο Κέντρο Επιχειρήσεων και Θάλαμο Επιχειρήσεων του 6ου ορόφου. 

   ε) Καθαρισμός από σκουπίδια και άλλα αντικείμενα χώρου πάρκινγκ 
και περιβάλλοντος χώρου. Καθαρισμός (σκούπισμα-σφουγγάρισμα) των 
Α', Β', Γ' & Δ' Φυλακείων σκοπιάς και εξωτερικής πύλης 
εισόδου.Συχνότητα: Καθημερινά 

ΝΑΙ   

   στ) Ξεσκόνισμα όλων των επίπλων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, 
ερμάρια κλπ) συσκευών και γενικά κάθε αντικειμένου είτε κινητού είτε 
σταθερά προσαρμοσμένου στο δάπεδο ή τους τοίχους (πλαίσια 
παραθύρων, σοβατεπί, σωλήνες μονάδες κλιματισμού). Καθαρισμός της 
οριζόντιας επιφάνειας των γραφείων με ειδικό υγρό.Καθαρισμός όλων 
των επιφανειών των Η/Υ με νωπό πανί εκτός του κρυστάλλου της 
οθόνης που θα καθαρίζεται με στεγνό πανί. Συχνότητα: 2 φορές την 
εβδομάδα.  

ΝΑΙ   

   ζ) Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών με σπρέι και γυάλισμα με 
στεγνό πανί, καθαρισμός των αξεσουάρ των γραφείων (μολυβοθήκες, 
χαρτοστάτες, κλπ) των υποποδίων και των καθισμάτων (πλάτη, βάσεις, 
τροχοί κλπ), πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα - έξω και 
αυτών (καλαθιών) των κοινόχρηστων χώρων. Συχνότητα: 1 φορά την 
εβδομάδα 

ΝΑΙ   

   η) Καθαρισμός μέσα - έξω των κουβουκλίων των ανελκυστήρων. 
Συχνότητα: 3 φορά την εβδομάδα 

ΝΑΙ   

   θ) Καθαρισμός (σκούπισμα-σφουγγάρισμα) 
κλιμακοστασίου. Συχνότητα: 2 φορές την εβδομάδα. 

ΝΑΙ   

   ι) Καθαρισμός δαπέδων εσωτερικού πάρκινγκ (σκούπισμα, πλύσιμο). 
Ο καθαρισμός δύναται να πραγματοποιείται και με μηχανικά 
μέσα. Συχνότητα: 3 φορές το μήνα. 

ΝΑΙ   

   ια) Καθαρισμός μπαλκονιών,πλύσιμο υαλοπινάκων εξωτερικά -
εσωτερικά. Ξεσκόνισμα τοίχων και καθαρισμός λεκέδων σε αυτούς 
καθώς και των αναρτημένων αντικείμενων επί αυτών. Συχνότητα: 1 
φορά το μήνα. 

ΝΑΙ   

   ιβ) Κηποτεχνικές εργασίες περιβάλλοντος χώρου (κούρεμα-αερισμός 
γκαζόν, κλάδεμα δέντρων, κλάδεμα-διαμόρφωση θάμνων, αποψίλωση-
αποκομιδή υπολειμμάτων εργασιών από κλαδιά ή υπολείμματα 
γκαζόν). Συχνότητα: 1 φορά το μήνα. Επισημαίνεται ότι η κοπή κλαδιών 
θα μπορεί να γίνει και συχνότερα, αν τούτο κριθεί αναγκαίο. 

ΝΑΙ   

   ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ: Συχνότητα: Καθημερινά. Καθαρισμός τουαλετών που 
θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) Καθαρισμός δαπέδων (σκούπισμα και 
σφουγγάρισμα) με χρήση ειδικών καθαριστικών αναλόγως του 
υλικού, β) καθαρισμός ειδών υγιεινής (νιπτήρες και τουαλέτες) με χρήση 
των κατάλληλων καθαριστικών και με ξεχωριστά καθαριστικά μέσα για 
τους νιπτήρες και τις τουαλέτες - Αφαίρεση των αλάτων από τις 
μπαταρίες, γ) καθαρισμός με ειδικά καθαριστικά των επιφανειών των 
τοίχων όπου υπάρχουν πλακάκια, δ) καθαρισμός καθρεπτών, ε) 
αποκομιδή απορριμμάτων από ειδικούς κάδους, στ) τροφοδοσία ειδικών 
θηκών με υγρό σαπούνι, ζ) αντικατάσταση χαρτιών υγείας 

ΝΑΙ   

   Οι καθαρισμοί των τουαλετών θα γίνονται με χρήση ξεχωριστών 
μέσων (σκούπες, σφουγγαρίστρες, κουβάδες, σφουγγάρια, πανιά) από 
αυτά που θα χρησιμοποιούνται στους κύριους χώρους. Τα μέσα αυτά θα 

ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους χώρους και θα 
αντικαθίστανται μηνιαίως. 

   ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Θα διεξάγεται 2 φορές το μήνα καθαρισμός των 
χώρων ο οποίος θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) Καθαρισμό δαπέδων 
(σκούπισμα & σφουγγάρισμα) με χρήση των κατάλληλων ανά επιφάνεια 
καθαριστικών, β) Εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό υαλοπινάκων, γ) 
Καθαρισμό θυρών 

ΝΑΙ   

   ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η αποκομιδή των απορριμμάτων 
από τους χώρους του Υπουργείου και η μεταφορά τους προς τους 
κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης θα γίνεται καθημερινά, με 
ευθύνη του αναδόχου αφού γίνει πρώτα ο απαιτούμενος διαχωρισμός 
σε ανακυκλώσιμα υλικά και μη. (σημ. ο αρχικός διαχωρισμός θα γίνεται 
από τις Υπηρεσίες). 

ΝΑΙ   

   Το προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι 
εκπαιδευμένο στη χρήση των μηχανημάτων, συσκευών και εργασιών 
καθαρισμού. 

ΝΑΙ   

4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  
ΜΕ Α/Α 03 ΕΩΣ 09 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 

   

   ΧΏΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ, 
ΧΏΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ, 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΕΣ, ΕΙΣΟΔΟΙ:  

ΝΑΙ   

   α) Καθαρισμός δαπέδων (σκούπισμα και σφουγγάρισμα) με χρήση 
των κατάλληλων ανά επιφάνεια καθαριστικών. Συχνότητα: 2 φορές την 
εβδομάδα. 

ΝΑΙ   

   β) Καθαρισμός μοκετών - χαλιών (σκούπισμα με ειδικά μέσα) όπου 
υπάρχουν. Συχνότητα: 1 φορά την εβδομάδα. 

ΝΑΙ   

   γ) Καθαρισμός επιφανειών γραφείων και επίπλων γενικότερα με κάθε 
πρόσφορο μέσο. Συχνότητα: Καθημερινά.  

ΝΑΙ   

   δ) Αποκομιδή των απορριμάτων από τα ειδικά δοχεία των παραπάνω 
χώρων. Συχνότητα: Καθημερινά. 

ΝΑΙ   

   ε) Καθαρισμοί ανελκυστήρων (δάπεδα και εσωτερικές 
επιφάνειες). Συχνότητα: 2 φορές την εβδομάδα. 

ΝΑΙ   

   ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ. Συχνότητα: Καθημερινά. Καθαρισμός τουαλετών που 
θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) Επιμελής καθαρισμός δαπέδων 
(σκούπισμα και σφουγγάρισμα) με χρήση ειδικών καθαριστικών 
αναλόγως του υλικού, β) Επιμελής καθαρισμός ειδών υγιεινής (νιπτήρες 
και τουαλέτες) με χρήση των κατάλληλων καθαριστικών και με 
ξεχωριστά καθαριστικά μέσα για τους νιπτήρες και τις τουαλέτες - 
Αφαίρεση των αλάτων από τις μπαταρίες, γ) καθαρισμός με ειδικά 
καθαριστικά των επιφανειών των τοίχων όπου υπάρχουν πλακάκια, δ) 
καθαρισμός καθρεπτών, ε) αποκομιδή απορριμμάτων από ειδικούς 
κάδους, στ) τροφοδοσία ειδικών θηκών με υγρό σαπούνι, ζ) 
αντικατάσταση χαρτιών υγείας. 

ΝΑΙ   
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   Οι καθαρισμοί των τουαλετών θα γίνονται με χρήση ξεχωριστών 
μέσων (σκούπες, σφουγγαρίστρες, κουβάδες, σφουγγάρια, πανιά) από 
αυτά που θα χρησιμοποιούνται στους κύριους χώρους. Τα μέσα αυτά θα 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους χώρους και θα 
αντικαθίστανται μηνιαίως. 

ΝΑΙ   

   ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Θα διεξάγεται σε μηνιαία βάση καθαρισμός των 
χώρων ο οποίος θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) Καθαρισμό δαπέδων 
(σκούπισμα & σφουγγάρισμα) με χρήση των κατάλληλων ανά επιφάνεια 
καθαριστικών, β) Εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό υαλοπινάκων, γ) 
Καθαρισμό θυρών 

ΝΑΙ   

   Σε μηνιαία βάση θα γίνεται απολύμανση - απεντόμωση των χώρων. ΝΑΙ   

   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: Θα διεξάγεται σε μηνιαία βάση 
καθαρισμός των εξωτερικών χώρων (εξωστών κλπ) με σκούπισμα και 
σφουγγάρισμα των επιφανειών, καθαρισμό κιγκλιδωμάτων κλπ. 

ΝΑΙ   

   ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η αποκομιδή των απορριμμάτων 
από τους χώρους των Υπηρεσιών  προς τους κάδους ανακύκλωσης και 
μη, θα γίνεται καθημερινά, με ευθύνη του αναδόχου αφού γίνει πρώτα ο 
απαιτούμενος διαχωρισμός σε ανακυκλώσιμα υλικά και μή. (σημ. ο 
αρχικός διαχωρισμός θα γίνεται από τις Υπηρεσίες). 

ΝΑΙ   

   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ: Καθαρισμός των εσωτερικών 
επιφανειών των υαλοπινάκων με ειδικά καθαριστικά. 

ΝΑΙ   

   ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ: Καθαρισμός με ειδικά καθαριστικά των 
εξωτερικών επιφανειών των υαλοπινάκων (όπου υπάρχει πρόσβαση) 
και των πρεβαζιών καθώς και των επιφανειών των θυρών εσωτερικών 
και εξωτερικών. 

ΝΑΙ   

   ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ: Καθαρισμός με ειδικά καθαριστικά των 
εξωτερικών επιφανειών των υαλοπινάκων στις τέσσερις γωνίες του 
κεντρικού κτιρίου όπου δεν υπάρχει πρόσβαση και στις εξωτερικές 
επιφάνειες των υαλοπινάκων του παρακείμενου πύργου αυτού. 

ΝΑΙ   

   Επισημαίνεται ότι τα υλικά καθαριότητας για όλα τα κτίρια του πίνακα 
κτιρίων (καθαριστικά πατώματος - χαρτί τουαλέτας - υγροσάπουνο 
κ.λ.π.) που θα χρησιμοποιηθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   
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