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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 

 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 

 
 
 
 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 
( ΔΛΤΤ-Α) 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου . 

 
 

CPV 90611000-3 
«Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού» 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

74.293,36 €   (με ΦΠΑ 24%) 
59.914,00 €   (χωρίς ΦΠΑ 24%)  

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος   
                                   Μεγαλόχαρης  24 Τήνος  
Τ.Κ. – Πόλη: 842 00 ΤΗΝΟΣ  
Πληροφορίες:  Δ ε σ ύ π ρ η Ε λ ι σ ά β ε τ   
 Τηλέφωνo: 2283023754 
eMail:edesipri@1331.syzefxis.gov.gr 
Fax: 2283023752 
Ιστότοπος: 
http://portoftinosandros.webnode.gr/ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο χρηματοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό  του ΔΛΤΤ-Α,  από  τον  ΚΑΕ 
20.6117.0010 : «Παροχή Υπηρεσίας για την 
Καθαριότητα Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου» 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
3/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/04/2018 

 
 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Π Α Ρ Ο Χ Η Σ 
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Κ Α Θ Α Ρ Ι O Τ Η Τ Α Σ  Λ Ι Μ Ε ΝΩΝ   
ΓΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΙΟΥ 

 

 

                                    (Ν . 4 4 1 2/1 6 ) 

 
 

 
      ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2018 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ :  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018  
 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ  - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 
ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 19 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 22 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 24 ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 25 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 26 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, 
ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ :   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
       ΔΑΠΑΝΗ 

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄   :   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ 

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄  :  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄    : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ    :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  3/2018 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄ 
 
 
 

                                                         ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 327  του Ν.4412/2016 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
βάσει μόνο τιμής 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία :  27/04/2018 
Ημέρα :   Παρασκευή 
Ώρα : 1 2 : 0 0 μ μ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία :  27/04/2018 
Ημέρα : Παρασκευή 
Ώρα            : 1 2 : 3 0 μ μ  

Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την ορισθείσα ημερομηνία, η 
δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 04/05/2018 την ίδια ώρα 
και μέρα στα γραφεία του  ΔΛΤΤ-Α ενώπιον της Αρμόδιας 
Επιτροπής.  

 

 
  
 
 
 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφεία ΔΛΤΤ-Α οδός Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος 842 00 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
 

90611000-3  :   «Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού» 

 
KAE 

 

20.6117.0010«Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα 
Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου» η δαπάνη βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του ΔΛΤΤ-Α 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
59.914,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για δέκα (10) μήνες  
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δέκα (10) μήνες από την Υπογραφή της Σύμβασης  

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   ΕΠΙ   ΤΗΣ   ΤΙΜΗΣ   ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 
 0,06% υπέρ της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 375 

παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (Επί της εν λόγω κράτησης 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και υπέρ ΟΓΑ 
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.) 

  κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο παρ.3 του 
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 
969/22.03.2017 τεύχος Β').  Επί της εν λόγω 
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση 
υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 
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ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (ΑΡΘΡΟ  64 
Ν.4172/2013) 

 
 
Κατά  την  πληρωμή  του  αναδόχου  παρακρατείται  φόρος 
εισοδήματος   8%   επί   της   καθαρής   συμβατικής αξίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου 

(εφεξής ΔΛΤΤ-Α) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 24 ΤΗΝΟΣ  

Πόλη ΤΗΝΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 842 00 

Τηλέφωνο 2283023754 

Φαξ 2283023752 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο edesipri@1331.syzefxis.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  http://portoftinosandros.webnode.gr/ 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δεσύπρη Ελισάβετ 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1  Ο τίτλος της σύμβασης είναι : 

«Παροχή  υπηρεσιών  Καθαριότητας Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου » 
2.2  Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  (Άρθρο 6 Ν.4412/2016) 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 59.914,00 €, χωρίς ΦΠΑ, και η συνολική αξία 
αυτής, στο ποσό των 74.293,36€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%). Για τη δέσμευση του συνολικού 
ποσού, έχει ληφθεί η 191/2017 σχετική απόφαση με θέμα: “ Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών 
και τη  ψήφιση  πιστώσεων Πολυετούς Υποχρέωσης ” (ΑΔΑ : 626ΜΟΡ07-ΚΓ6). 
2.3  Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 ) 
Οι εργασίες οδοκαθαρισμού θα αφορούν τους Λιμένες Γαυρίου και Μπατσίου   με συνολική έκταση  
περίπου 25.000τμ. Πιο συγκεκριμένα οι χώροι καθαρισμού στον Λιμένα Γαυρίου  περιλαμβάνουν τον 
περίκλειστο χώρο του Λιμένα και το παραλιακό πεζοδρόμιο  εκτός περίκλειστου  χώρου και στο Μπατσί  
περιλαμβάνουν  το παραλιακό πεζοδρόμιο  εκτός των χώρων που ανήκουν στο Τουριστικό καταφύγιο 
του Δήμου Άνδρου.  
Η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και 
κατάστασης  των ως αν χώρων .  Επιθεώρηση  των χώρων ,  μέχρι  και  τέσσερις  μέρες  πριν  την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι δυνατή κατόπιν συνεννοήσεως με την υπάλληλο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 ανωτέρω (αρμόδια υπάλληλος  για παροχή πληροφοριών). 
2.4  Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016) 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος είναι οι ακόλουθες: 

 Χειρονακτικός καθαρισμός των δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και των κοινοχρήστων χώρων 

(πάρκων, πλατειών κλπ.) με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

 Τακτικός έλεγχος και άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων (παντός τύπου) από τις οδούς και 

τους κοινόχρηστους χώρους, στον πλησιέστερο τροχήλατο κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων, 

καθώς και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας σ' αυτά. 

 Χειρονακτικός καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα λαμβάνουν χώρα πανηγύρια, 

εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ., πριν την έναρξη και μετά το πέρας 

λειτουργίας τους. 

 Περισυλλογή νεκρών ζώων από οδούς και κοινόχρηστους χώρους. 
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 Έκτακτες επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και οχημάτων, όπως 

καθαρισμός από λάδια, καύσιμα, κλπ. τροχαίων ατυχημάτων. Η παρεχόμενη εργασία θα γίνεται 

μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας.Η προμήθεια του εξοπλισμού και των υλικών (π.χ. καθαριστικά, 

σακούλες, κλπ.) είναι υποχρέωση του αναδόχου και έχει συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό.     Η 

καταλληλότητα αυτών θα ελεγχθεί και εγκριθεί κατά την έναρξη της σύμβασης από το ΔΛΤΤ-Α.  Οι  

υπό  ανάθεση  υπηρεσίες  καθαρισμού,   τα  υλικά  καθαρισμού  και  λοιπές  ειδικές απαιτήσεις,  

περιλαμβάνονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  –  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1  Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και  για δέκα (10) 
μήνες.  
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από   : 

 Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.  

 Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 Το  άρθρο 6 παρ. 14, Ν. 4071/2012 . 
 Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, ¨Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις». 

 Το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), και με το 375 του ν. 4412/2016 με το οποίο 
προβλέπεται η επιβολή της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Το άρθρο 61 του Ν.3979/11(ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’) 

 Την παρ. 1 άρθρο 63 Ν. 3863/2010. 

 Το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) « Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

 Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

 Το N.4250/2014 (ΦΕΚ A’ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

 Το Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων». 

 Την Εγκύκλιο ΙΚΑ 22/2016 & 45/2014 

 Τον Ν.4387/2016 

 Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

  Το N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής  2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016». 

  Τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

  Τις  εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων)  
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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 Τους  σχετικούς  ισχύοντες Νόµους, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις που 
αφορούν το Περιβάλλον και τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων γενικότερα, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Την υπ΄αρ’ιθμ 191/2017(ΑΔΑ:626ΜΟΡ07-ΚΓ6) απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση 
της ανωτέρω υπηρεσίας δεδομένου ότι η  υπηρεσία καθαριότητας του  ΔΛΤΤ-Α αποτελείται από έναν και 
μοναδικό μετακινούμενο υπάλληλο που  αδυνατεί να καλύψει τις αυξημένες  ανάγκες καθαριότητας των 
Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου και  έγινε ανάληψη πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης σε βαρος του ΚΑ 
20.6117.0010 «Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου » ποσού 
74.400,00€  

 Τον προϋπολογισμό του έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 
74.399,99€ με κωδικό ΚΑ 20.6117.0010 και τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένων  
Γαυρίου και Μπατσίου». 

 Το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 2345/14-12-2017  που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 17REQ002427416 2017-12-15.  

 Το εγκεκριμένο αίτημα – ΑΑΥ (ΑΔΑ: 73ΓΟΟΡ07-ΘΘ1) που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ:17REQ002501556 2017-12-28.  

 Την υπ΄ αριθ.  3/2018 μελέτη που ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης. 

 Την υπ’ αριθ.  23/2018 (ΑΔΑ:6ΩΒ6ΟΡ07-Β5Ζ) Απόφαση του ΔΣ ΔΛΤΤ-Α µε την οποία εγκρίθηκαν 
η υπ΄ αριθ. 3/2018 µελέτη και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού και 
συγκροτήθηκε η επιτροπή «γνωμοδοτικό όργανο»  διενέργειας –αξιολόγησης Διαγωνισμού. 

 Την 64/14-03-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΙΡ5ΟΡ07-5ΗΜ) ποσού 74.399,99€ 

 Την 91/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΟΒΟΡ07-4ΣΞ)  Απόφαση ΔΣ περί μετάθεσης Ημερομηνιών.  

  Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου -Άνδρου για τις αναφερόμενες  στο θέμα 
Υπηρεσίες. 
ΑΡΘΡΟ 5  : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ  (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους  που  
απορρέουν  από  τις  διατάξεις της  περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικού  φορέα  κατά  την  έννοια  της  παρ.  4,  εδ.  θ  του  άρθρου  73  του  Ν.4412/2016,  κατά  τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της 
παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην 
περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ΑΡΘΡΟ  6  :  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΟΡΟΙ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρο  3 2 7    
του Ν.4412/2016) 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει  με τη  «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 327 
του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
       Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης   
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(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσης. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 
της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016) 

8.1. Έγγραφα σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
(α)  Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
(β) Η υπ΄ αρίθμ. 2/2018 Μελέτη ΔΛΤΤ-Α  
(γ)  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(δ) Το συμφωνητικό με την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 
(ε) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή 
8.2  Σειρά ισχύος 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, 
σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 
3. Η υπ΄ άρίθμ. 3/2018 Μελέτη ΔΛΤΤ-Α 
4. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή 
5.  Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 
8.3  Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  έχουν  δωρεάν  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  της  διακήρυξης,  στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του ΔΛΤΤ-Α   
http://portoftinosandros.webnode.gr/ 
Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου στη 
διεύθυνση : Λ. Μεγαλόχαρης 24, 84 200 Τήνος , (αρμόδιος υπάλληλος : Δεσύπρη Ελισάβετ, τηλέφωνο: 
2283023754), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
8.4  Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016) 
Εφόσον ζητηθούν  εγγράφως  συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα  

παρέχονται  εγγράφως   από  το ΔΛΤΤ-Α   το  αργότερο  τέσσερις  (4)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 9  : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 
Η  προσφορά  ισχύει  και  δεσμεύει  τον  προσφέροντα  για  χρονικό  διάστημα  εκατόν  ογδόντα  
(180) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του 
άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10 :  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ (ν.4469/2017) αφού 
αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010  
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των 
παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς, σχέδιο σύμβασης, υπόδειγμα 
εγγυητικής) θα αναρτηθεί και 
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1.στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου Άνδρου 
http://portoftinosandros.webnode.gr/ 

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  Τήνου www.dimostinou.eu 

3. στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΛΤΤ-Α 

ΑΡΘΡΟ 11  :   ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 
Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 12  :  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016) 
12.1   Οι   προϋποθέσεις   συμμετοχής   στο   διαγωνισμό   περιγράφονται    στο    παρόν    άρθρο    
και αποτυπώνονται  σ το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  ( εφεξής  ΤΕΥΔ),  το οποίο  
αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που  
εκδίδουν δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη  και  παρέχει  προκαταρκτική  απόδειξη  ότι  ο  οικονομικός  
φορέας  κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών  δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν.4412/2016. 
12.2 ΤΕΥΔ  (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) 
 Το  ΤΕΥΔ  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης  συντάχθηκε σύμφωνα με την  
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  και διατίθεται σ τους  οικονομικούς  
 φορείς  δωρεάν,  μέσω  της  ιστοσελίδας του ΔΛΤΤ-Α και του Δήμου Τήνου σε δύο μορφές αρχείου: 
Αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & 
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 
για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να  το  συμπληρώσουν,  να  το 
υπογράψουν  και ν α  το υποβάλουν σ την αναθέτουσα αρχή  σε έντυπη μορφή. 
12.3 Οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής,  έτσι  όπως  αποτυπώνονται   στο   ΤΕΥΔ,  το   οποίο  αποτελεί   
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας  (Παράρτημα  Δ΄)  είναι οι εξής: 
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα   αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους λόγους   που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης). 
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Το ΔΛΤΤ-Α μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και  
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 
παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 
περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
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Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016.  
Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ 
της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα 
πεδία. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω 
περιπτώσεων Α, Β, Γ , Δ & Ε. 
Το ΔΛΤΤ -Α  μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ , Δ, και Ε και περιγράφονται αναλυτικά 
στο άρθρο 17 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
12.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
- Το  μέρος  Ι  είναι  συμπληρωμένο  από  το ΔΛΤΤ-Α   και  όλα  τα  υπόλοιπα  μέρη  (ΙΙ,  ΙΙΙ IV και V) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν 
επιλεγεί από το ΔΛΤΤ-Α , όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας 

-       Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς  
-      Το μέρος V συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή 
του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι : 

   Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 
ΤΕΥΔ. 

   Όταν  συμμετέχουν   οικονομικοί   φορείς   υπό   τ η   μορφή   ένωσης,   πρέπει   να   συμπληρωθεί   
και   να  υποβληθεί   για   κάθε   φορέα   –   μέλος   της   ένωσης   χωριστό  ΤΕΥΔ,  στο  οποίο   
παρατίθενται  οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της 
παρούσας) 

    Στις περιπτώσεις   όπου  περισσότερα  από  ένα  άτομα  είναι  μέλη  του  διοικητ ικού,    
διευθυντικού   ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  
λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό , τότε ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

α)   Οι   ενώσεις    δ ε ν    υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι    ν α    λ α μ β ά ν ο υ ν    ο ρ ι σ μ έ ν η    ν ο μ ι κ ή    μ ο 
ρ φ ή    π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ    ν α  υ π ο β ά λ ο υ ν  την  π ρ ο σ φ ο ρ ά . Η επιλεγείσα ένωση 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον 
η λήψη ορισμένης νομικής μορφής  είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β 
και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα 
οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. 
γ)  Στην  περίπτωση υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,   ό λ α   τ α   μ έ λ η   
τ η ς   ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι   έ ν α ν τ ι   τ η ς   Α ρ χ ή ς   α λ λ η λ έ γ γ υ α   κα ι   ε ι ς   ο λ ό κ λ η ρ ο ν .   
Σε   περίπτωση  ανάθεσης  της σύμβασης στην ένωση,  η  ε υ θ ύ ν η  α υ τ ή  ε ξ α κο λ ο υ θ ε ί  μ έ χ 
ρ ι  π λ ή ρ ο υ ς  ε κ τ έ λ ε σ η ς  τ η ς  σ ύ μ β α σ η ς . 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 
και 121 του N.4412/2016) 
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13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α , στην διεύθυνση : Λ. Μεγαλοχαρης 24, Τήνος 
842 00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 27 Απριλίου  2018  ημέρα Π α ρ α σ κ ε υ ή   
και ώρα 12:00μμ έως 12:30μμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού  & έναρξη 
αποσφράγισης προσφορών). Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα την ορισθείσα ημερομηνία, η δημοπρασία 
θα επαναληφθεί στις 04/05/2018 την ίδια ώρα και μέρα στα γραφεία του  ΔΛΤΤ-Α ενώπιον της 
Αρμόδιας Επιτροπής. 
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι   φάκελοι   των   προσφορών   υποβάλλονται  συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής με τα πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας  των διαγωνιζόμενων  στο   πρωτόκολλο   του ΔΛΤΤ-Α ,   στην   διεύθυνση   της 
παραγράφου 13.1 άνω. 
Οι προσφορές υποβάλλονται με : 
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ΔΛΤΤ-Α ,  είτε 
(β)  με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς το ΔΛΤΤ-Α.   Σε περίπτωση 
αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι 
των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ΔΛΤΤ-Α,  μέχρι και 
την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 26/04/2018 και ώρα 
15:00μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να 
αποσφραγιστεί.  Το ΔΛΤΤ-Α δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών 
που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν το ΔΛΤΤ-Α  ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στο ΔΛΤΤ-Α  με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω 
ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία 
και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών που ορίζεται στο επόμενο εδάφιο γ. 
(γ)  με  κατάθεσή  τους  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  την  ημέρα  διενέργειας  διαγωνισμού,  ήτοι  στις 
27/04/2018 και από ώρας 12:00μ.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 12:30μ.μ. 
(ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). Κατά την κατάθεση των προσφορών 
επιδεικνύεται αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  σημειώνει  στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την 
ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από το ΔΛΤΤ-Α  ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο του ΔΛΤΤ-Α ) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Το ΔΛΤΤ-Α  παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση  
των   προσφορών   στις   ακόλουθες   περιπτώσεις   :   α)   Όταν,   για   οποιονδήποτε   λόγο,   πρόσθετες 
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι 
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από το ΔΛΤΤ-Α  να παρατείνει τις προθεσμίες. 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
- ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... 
[αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  προσφέροντος,  καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Λιμένων Γαυρίου και 
Μπατσίου »  
Αριθμός Διακήρυξης : 3/2018 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ  
(Δ/νση : Λ. Μεγαλόχαρης 24 Τήνος 842 00) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  27/04/2018 

 Ο  κύριος φάκελος ο  ο π ο ί ο ς  σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι  α π ό  α ί τ η σ η  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  με τα πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας  των διαγωνιζόμενων  περιέχει τα  ακόλουθα  : 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2.A 
της παρούσας) 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B της 
παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 
14.2.Α  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016) 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 

Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 12 της παρούσας. 

Σημείωνεται: Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα 
έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της 
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105. (παρ. 1 Άρθρο 
104 Ν.4412/2016) 

14.2.Β  Τεχνική προσφορά 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία: 
i) δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
της υπό ανάθεσης σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 
 ii) δηλώνει ότι τα δικαιολογητικά βάσει του άρθρου 68 Ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

βρίσκονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς (παρ 14.2.Γ της   παρούσας) προκειμένου 

να διατηρηθεί η μυστικότητα των οικονομικών προσφορών. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι ως 

ανάδοχος : 

I. με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραμμα των απασχολουμένων στην 
καθαριότητα σε εμφανές σημείο των γραφείων του ΔΛΤΤ-Α , στο κτίριο της οδού Λ. 
Μεγαλόχαρης 24  842 00 Τήνος . 

II.  θα καταθέσει στο ΔΛΤΤ-Α, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, αντίγραφο του 
θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε.) προγράμματος 
εργασίας  των   απασχολούμενων   του   και   δεσμεύεται   ότι   σε   περίπτωση   τροποποίησής   
του   θα προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον. 

III.  με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του μήνα, θα προσκομίζει αντίγραφο της 
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα, που αφορά τους 
απασχολούμενους υπαλλήλους στην παρούσα σύμβαση καθαρισμού. 
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 3. Πίνακας  προσφερόµενων  υπηρεσιών µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και ποσότητα, µε     
υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος, χωρίς να περιλαμβάνονται οι προσφερόµενες   τιμές. 
 4. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης  εργασιών καθαριότητας  τουλάχιστον  κατά την τελευταία διετία. 
 5. Πιστοποιητικά µε τα οποία να βεβαιώνεται η τήρηση πρότυπων διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 ή ισοδύναµα αυτών . 

14.2.Γ  Οικονομική προσφορά  (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης, και αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
του ΔΛΤΤ-Α με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμέ νο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο 
και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα.  
2. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, επι  ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε 
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 68 παρ  1 Ν.3863/2010 (Α΄ 
115): 
α)  Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην σύμβαση. 
β)  Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ)  Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
δ)  Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τι ς 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, για τον καθαρισμό τ ω ν  χ ώρων. 
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό  διοικητικού κόστους παροχής των 
υπηρεσιών  τους,  των  αναλώσιμων,  του  εργολαβικού  τους  κέρδους  και  των  νόμιμων  υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά 
αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
Οι  υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να αναλύουν και να τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα από το 

συγκεκριμένο νόμο στοιχεία, διαφορετικά  θα αποκλείονται από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό 

ακόμη και μετά το άνοιγμα του εσωτερικού φακέλου που περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά. 

3.  Το  τίμημα  της  προσφοράς  κάθε  προσφέροντος  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ)  θα  δοθεί  με  μια  και 
μοναδική  τιμή  σύμφωνα  με  τι ς  οδηγίες  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ΄  της  διακήρυξης  και  των 
αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις,   ως   και   κάθε   άλλη   επιβάρυνση,   εκτός   από   τον   αναλογούντα   Φ.Π.Α.    γ ι α    

τις   π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν ε ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς  κα θ α ρ ι σ μ ο ύ  σ τ ο ν  τ ό π ο  κα ι  μ ε  τ ο ν  τ ρ ό π 

ο  π ο υ  π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι  α π ό   τ η ν  παρούσα διακήρυξη και για το ζητούμενο διάστημα,  
και για  τ ι ς  ε ρ γ ά σ ι μ ε ς  ή μ ε ρ ε ς  π ο υ  α υ τ ό  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι. Οι προσφέροντες 
υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων, το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος  Γ΄ της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του 
Ν.3863/2010, από τον οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών άνευ Φ.Π.Α 
και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και θα δικαιολογεί πλήρως το 

προσφερόμενο αντάλλαγμα.Το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών καθαρισμού, είναι το 

ποσό που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο με α/α 12 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» 
και στο πεδίο με α/α 13 :«ΣΥΝΟΛΙΚΟ   ΚΟΣΤΟΣ   ΑΝΕΥ   ΦΠΑ   (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)»   του   ΕΝΤΥΠΟΥ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   του Παραρτήματος  Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη 
τιμή στο πεδίο α/α 12 (αριθμητικώς) και α/α 13 (ολογράφως) του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. 

 4 . Επισημαίνεται ότι  απορρίπτεται προσφορά  :  

α)  στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

β) στην οποία δεν συμπληρωθούν  αριθμητικώς  και ολογράφως τα πεδία με α/α 12 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και με α/α 13 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» 
αντιστοίχως του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
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γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) των πεδίων με α/α 12 και 13 του 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα το 
ΔΛΤΤ-Α  μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 
102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 
 
14.3   Γλώσσα 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 Τα    τεχνικά    φυλλάδια    κα ι    τα    δικαιολογητικά    με    ειδικό    τεχνικό    περιεχόμενο    μπορούν    
ν α   υποβληθούν  και  στην  αγγλική  γλώσσα  χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Για  τα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
14.4 Λοιπά στοιχεία 
- Οι  προσφορές  υπογράφονται  και  μονογράφονται ,  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο. 
-    Τα  δημόσια  και ιδιωτικά  έγγραφα, καθώς  και τα αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα  υποβάλλονται 
και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 
-  Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται  ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων 
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 15  :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 του 
Ν.4412/2016) – ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 
 

15.1  Έναρξη διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να 

υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 

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

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

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

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

προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης (Πρβλ άρθρο 68 παρ 2α, Ν. 3863/2010 (Α΄115).Η αρμόδια Επιτροπή 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στην παρ. 13.1  της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που  κατατίθενται  κατά  την  

παραπάνω  ημερομηνία  στην  αρμόδια  επιτροπή  κηρύσσεται  από  τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 

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

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη 

κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 

των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι 

στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και 

παραστατικό εκπροσώπησης. 
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15.2  Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 

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

καθώς   και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς , μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο  

όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο. Το αρμόδιο   όργανο   καταχωρεί   όσους   υπέβαλαν   προσφορές,   καθώς   και   τα   υποβληθέντα   

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο  υπογράφεται 

από τα μέλη   του   οργάνου.   Οι   φάκελοι   των   οικονομικών   προσφορών   δεν    αποσφραγίζονται,   

αλλά μονογράφονται   και   σφραγίζονται   από   το   παραπάνω   όργανο   και   κρατούνται,   προκειμένου   

να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών. 

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς , σύμφωνα 

με τους όρους των εγγράφων  της σύμβασης και συντάσσει  πρακτικό για την  απόρριψη  των τεχνικών 

προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 

γ)   Οι  κατά  τα  ανωτέρω  οι σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,   
μετά   την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται 
και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια 
συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε  ώρα που 
ανακοινώνει η Επιτροπή.  Εν  συνεχεία,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  σε  κλειστή  συνεδρίαση  ελέγχει  τις  
οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών  και 
γνωμοδοτεί για τον προσωρινό  ανάδοχο.  Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα  
προηγούμενα  ως  άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς 
τιμή των πεδίων με α/α 12 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» ή 13 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Το ΔΛΤΤ-Α επιλέγει τον προσωρινό 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν 
προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 
15.3  Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, 

ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, 

εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της 

παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής 

προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη 

αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της 

παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ   16    : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ   ΥΠΟΒΟΛΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο   103 
Ν.4412/2016) 

16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 
εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  

 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
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αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων 
των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των  άρθρων 73 και 74, 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων  άρθρων 75 έως 78 και 
τα οποία να αποδεικνύουν κατά την ημέρα υποβολής τους τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και 
ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.  
16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Το ΔΛΤΤ-Α μπορεί 
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 
πέντε (5) επιπλέον ημέρες. 
16.3  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 
και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
16.4  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο ΔΛΤΤ-Α  για τη λήψη απόφασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 
ΑΡΘΡΟ 17:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 
17.1   Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (αποδεικτικά  μέσα)  που  καλείται  να  υποβάλει  ο  
προσωρινός  ανάδοχος  στην  προθεσμία του άρθ. 1 6 .1  τ ης  παρούσας  είναι  τ α εξ ής : 
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ:  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου από το 
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι . 
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες),  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται κατά την ημέρα υποβολής  
αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που 
υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας. 
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 
Ι) για την καταβολή φόρων,  αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη  προς το ελληνικό 
δημόσιο. 
ΙΙ)  για  την  καταβολή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  πιστοποιητικά  που  εκδίδονται  από  την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του  ό τ ι έχουν εκπληρωθεί οι  
υποχρεώσεις  του   φορέα,   όσον   αφορά   στην   καταβολή   τ ων   εισφορών   κοινωνικής   ασφάλισης ,  
σύμφωνα  με  την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 
  Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

 Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης.  

 Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 

 Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

  Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) 
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή 
σχέση με την εταιρεία. 

 

  Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι   αντίστοιχες 
ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι   εγκατεστημένοι. 
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 
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περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.  
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα): 
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, 
κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του 

άρθρου  12.3,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3. 

ΙΙ) Για την περίπτωση Δ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι 
 οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού. 
ΙΙI) Για την περίπτωση Ε του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη υπαγωγή στις περιπτώσεις που προβλέπει το 
άρθρο 68 παρ 2γ του Ν.3863/2010 (Α΄115), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για μεν την υποπερίπτωση αα) 
πιστοποιητικό του «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» 
που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, και 
για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 
Καθαρισμού ή/και  Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προσκομίζουν υποχρεωτικά 
ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε 
βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας,  για  δε  την  υποπερίπτωση  ββ)   ένορκη  βεβαίωση  του  νομίμου  εκπροσώπου 
αυτών, ως άνω υποπερίπτωση αα).Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – 
προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. 

Ε)  Το ΔΛΤΤ-Α  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει μαζί με 
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά 
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης και ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης, (βλ. και υπεύθυνη 
δήλωση Νο. 1 της παραγράφου 14.2.Β της παρούσας.)  

Σημείωνεται: Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν 
στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή 
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της 
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105. (παρ. 1 Άρθρο 
104 Ν.4412/2016). 
ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016) 
18.1 Το ΔΛΤΤ-Α  κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. 
επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 
20 της παρούσας). 
18.2  Στη συνέχεια, Το ΔΛΤΤ-Α κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός ανώτατου ορίου είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,  προσκομίζοντας  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  
σύμφωνα  με  το  άρθρο  2 1  της  παρούσας,  καθώς  και  επικαιροποιημένα   δικαιολογητικά  
κατακύρωσης  του  άρθρου  17  της  παρούσας  (εφόσον υφίσταται αλλαγή)  . 
 
 
 
 
18.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την αμέσως  επόμενη  πλέον 
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
18.4   Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης: 
α) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του ΔΛΤΤ-Α. 
ΑΡΘΡΟ 19 :  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 13.1 και 15.1 της 
παρούσας 
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που 
τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες. 
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016. 
Επίσης,   απορρίπτονται   προσφορές   για   τις   οποίες   οι   προσφέροντες   δεν   έχουν   παράσχει   τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102. 
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. 
Απορρίπτεται προσφορά η οποία δεν περιλαμβάνει, αναλύει και τεκμηριώνει τα προβλεπόμενα στοιχεία 
της  παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 68 του Ν.3863/2010.   
  Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) 
20.1  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΔΛΤΤ-Α , η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση 
κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην 
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
ΑΡΘΡΟ 21 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 
21.1 Εγγύηση Συμμετοχής 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
(παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 
21.2  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Η  Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς το 
ΔΛΤΤ-Α.(Υπόδειγμα  Εγγύησης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)   
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΔΛΤΤ-Α έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
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παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  σύμβασης  σε  ένωση  (κοινοπραξία),  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται 
έναντι Του ΔΛΤΤ-Α αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης 
21.3 Εγγυητική προκαταβολής 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής 
προκαταβολής 
21.4 Έκδοση εγγυητικών επιστολών 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου   χρηματικού   ποσού. 
 Αν   συσταθεί   παρακαταθήκη   με   γραμμάτιο   παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016) 
Το ΔΛΤΤ-Α  με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και 
τα έγγραφα της σύμβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,  
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
 ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 
106 του Ν.4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 23 :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   (Άρθρο 219 Ν.4412/2016) 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Ο ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση να υποβάλλει εγκαίρως στο ΔΛΤΤ-Α το τακτικό  πρόγραμμα εργασιών.Το ΔΛΤΤ-Α  διατηρεί 

το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις εποχιακές ή άλλες ανάγκες (π.χ. ώρες 

εργασίας ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο ορισμένων οδών) και να ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο 

για τις αλλαγές.Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή Μηνιαίας Έκθεσης Συνολικής Δραστηριότητας και 

Εκτέλεσης Εργασιών.Ειδικότερα, κάθε τέλος του μήνα θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο επιμέτρηση 

εργασιών για τον προηγούμενο μήνα, με αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το οποίο απασχόλησε ο 

ανάδοχος και για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών, η οποία θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του 

ΔΛΤΤ-Α  και θα Ελέγχεται από τους επιβλέποντες για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών 

αυτών, με έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής τμηματικά, με σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και την διαπίστωση ότι η 

εργασία είναι επιμελημένη και σύμφωνη με τους όρους της μελέτης, καθώς και την έκδοση του 

αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του 

εκάστοτε  τμηματικού μέρους του  συμβατικού αντικειμένου και την διαπίστωση της καλής εκτέλεσης του  
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συνόλου των επιμέρους  εργασιών. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, 

για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 

αναφερόμενα στη σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 218 και 219 του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 24 :  ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ   

(Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016)24.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας 

βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφωθεί  με  τις  γραπτές  

εντολές  του ΔΛΤΤ-Α,  που  είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

 
Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 

24.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΛΤΤ-Α. 
 
 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από Το ΔΛΤΤ-Α το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

24. 3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του 
φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου. Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
ΑΡΘΡΟ 25 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις  του που  απορρέουν από τις  διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που  ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική  εργατική και κοινωνικοασφαλιστική 
νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την 
εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη   ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις 
νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση  δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις  οποίες  τυχόν υπάγονται οι  
εργαζόμενοι,  να  τηρεί το  νόμιμο  ωράριο  εργασίας,  ως  και τις  νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους 
όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, 
κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ 
αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους 
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 
 
2.  Στο ΔΛΤΤ-Α παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων 
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κ.λ.π.   Σε   περίπτωση   δε   που   διαπιστωθεί   παράβαση   των   παραπάνω   αναφερόμενων   όρων 
παρέχεται το δικαίωμα στο ΔΛΤΤ-Α καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 
3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή 
βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΔΛΤΤ-Α ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του. 
4.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη, για την επίβλεψη της σύμβασης και επικοινωνία με 
αρμόδια όργανα του ΔΛΤΤ-Α  τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν. 
5.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων 
και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί 
στο προσωπικό του. 
6.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  παροχή  στο  προσωπικό  της  των  νομίμων  αδειών,  αναπαύσεων 
(REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 
αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι του ΔΛΤΤ-Α. 
7. Το ΔΛΤΤ-Α διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο, οποιαδήποτε στιγμή κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, να προσκομίζει και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές για τα υλικά που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση αυτής και τα οποία ζητούνται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης, βλέπε και παράγραφο 14.2.Β υπεύθυνη δήλωση Νο. 1 
8. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των 
όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον 
τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής  περιγράφονται στο παράρτημα 
(Ε΄) «Σχέδιο Σύμβασης» μεταξύ αναδόχου και ΔΛΤΤ-Α. 
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας. 
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο ΔΛΤΤΑ οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 
τον τρόπο που θα του υποδείξει η υπηρεσία του ΔΛΤΤΑ.  
12. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπο 
του, προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας του 
ΔΛΤΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 26 :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
26.1. Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016) 
Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του Τακτικού  Προϋπολογισμού  του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Τήνου Άνδρου (από τον ΚΑΕ 20.6117.00010 «Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα 
Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου» του προϋπολογισμού του). 
26.2 Φόροι - Κρατήσεις 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 
 κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το 

άρθρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της 
εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήμου. 

 κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 
παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). Επί της εν 
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήμου. 

 παρακράτηση  φόρου  8%  επί  της  καθαρής  συμβατικής  αξίας  των  υπηρεσιών,  (άρθρο  64 
4172/2013). 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΔΛΤΤ-Α  
26.3  Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016) 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με μηνιαία ανάλυση κόστους που θα 
προσκομίσει ο ανάδοχος  από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΛΤΤ-Α  με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα 
αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι : 

 

 

 

1.  Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το 
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οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΔΛΤΤ-Α . 
2.  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. 
3.  Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 
4.  Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
5.  Αντίγραφο  της  Αναλυτικής  Περιοδικής  Δήλωσης  (Α.Π.Δ.)  του  ΙΚΑ  του  προηγούμενου  μήνα,  που 
αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς επίσης 
και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών. 
6.Άποδείξεις Πληρωμής και αποδεικτικά εξόφλησης  των αποδοχών  του προσωπικού για τον μήνα που 
αναφέρεται το Τ.Π.Υ  
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 26.2 
ΑΡΘΡΟ 27:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

27.1 Το ΔΛΤΤ-Α  μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

27.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄  
                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ ΦΕΣ –  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 
Α. Γενικά 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου σκοπεύει στην υλοποίηση ενός συστηματικού προγράμματος 
καθαριότητας των οδών και των κοινόχρηστων χώρων λιμένων  Γαυρίου και Μπατσίου  προκειμένου να 
υπάρχει σε μόνιμη βάση ένα σταθερό επίπεδο ευπρέπειας και καθαριότητας.  

Το ΔΛΤΤ-Α  με την υπ’ αρ. 191/2017 απόφαση του ενέκρινε την εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών 
Καθαριότητας Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου και ψήφισε ανάληψη πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης  
ποσού 74.400,00€  σε  βάρος  του ΚΑΕ 20.6117.0010 «Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιμένων 
Γαυρίου και Μπατσίου»  και στο πλαίσιο αυτό συντάσσεται η παρούσα μελέτη. 

Ο ανάδοχος, που θα προκύψει με τη διαδικασία του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, θα πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο στελεχιακό δυναμικό και 
τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες και 
απαιτήσεις, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να είναι άρτιο και σύμφωνα με τους στόχους που έχουν 
τεθεί για την καθαριότητα και τον  ευπρεπισμό των Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου.  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δέκα μήνες. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 74.293,36€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%. 

Το CPV της εν λόγω προμήθειας είναι 90611000-3 «Υπηρεσίες Οδοκαθαρισμού». 

 

 

Β. Χώροι Παροχής Υπηρεσιών 

Οι εργασίες οδοκαθαρισμού θα αφορούν τους Λιμένες Γαυρίου και Μπατσίου   με συνολική έκταση  περίπου 

25.000τμ. Πιο συγκεκριμένα οι χώροι καθαρισμού στον Λιμένα Γαυρίου  περιλαμβάνουν τον περίκλειστο χώρο 
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του Λιμένα και το παραλιακό πεζοδρόμιο  εκτός περίκλειστου  χώρου και στο Μπατσί  περιλαμβάνουν  το 

παραλιακό πεζοδρόμιο  εκτός των χώρων που ανήκουν στο Τουριστικό καταφύγιο του Δήμου Άνδρου. 

Γ. Περιγραφή της Εργασίας 
 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει καθημερινά με δικά του μέσα στον γενικό καθαρισμό  των  
Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου  για χρονικό διάστημα 10 μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης .   
Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί με πλήρες ωράριο εργασίας τους 4  θερινούς  μήνες 
(Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο) 6  άτομα  ημερησίως και τους υπόλοιπους 6 μήνες  3 άτομα  
ημερησίως  για την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να απασχολεί με πλήρες ωράριο κατά τις Κυριακές και τις  αργίες 

των θερινών μηνών (Ιούνιο – Σεπτέμβριο ) 3 άτομα και κατά τις Κυριακές και τις  αργίες των 

υπόλοιπων μηνών (Απρίλιο-Μάιο & Οκτώβριο-Δεκέμβριο) 1 άτομο.    

 
Πρόκειται δηλαδή για την παροχή υπηρεσίας οδοκαθαρισμού συνολικού χρόνου απασχόλησης : 
: 
 

        ΜΗΝΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 (4 ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ*6 ΑΤΟΜΑ 
+ 6 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ*3 
ΑΤΟΜΑ) 

42ΜΗΝΕΣ  

 ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ 
(82ΑΡΓΙΕΣ/22*75%)  

6,52ΜΗΝΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ  

48,52 ΜΗΝΕΣ 

 
Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το ΔΛΤΤ-Α. 

 
Σε περίπτωση έκτακτων και επειγουσών σημειακών αναγκών παρέμβασης (π.χ. λάδια σε οδόστρωμα από 
τροχαίο ατύχημα, μη προγραμματισμένες συγκεντρώσεις κλπ.), ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνά, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του ΔΛΤΤ-Α , με ανάλογη τροποποίηση του ημερήσιου προγράμματος εργασιών του. 

 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος είναι οι ακόλουθες: 

 
 Χειρονακτικός καθαρισμός των δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και των κοινοχρήστων χώρων 

(πάρκων, πλατειών κλπ.) με τον κατάλληλο  εξοπλισμό.  

 Τακτικός έλεγχος και άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων (παντός τύπου) από τις οδούς 
και τους κοινόχρηστους χώρους, στον πλησιέστερο τροχήλατο κάδο σύμμεικτων 
απορριμμάτων, καθώς και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας σ' αυτά. 

 Χειρονακτικός καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα λαμβάνουν χώρα πανηγύρια, 
εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ., πριν την έναρξη και μετά το πέρας 
λειτουργίας τους. 

 Περισυλλογή νεκρών ζώων από οδούς και κοινόχρηστους χώρους. 
 Έκτακτες επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και οχημάτων, όπως 

καθαρισμός από λάδια, καύσιμα, κλπ. τροχαίων ατυχημάτων. Η παρεχόμενη εργασία θα γίνεται 
μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 

 
Η προμήθεια του  εξοπλισμού και των υλικών (π.χ. καθαριστικά, σακούλες, κλπ.) είναι υποχρέωση 
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του αναδόχου και έχει συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό. 
 

Η καταλληλότητα αυτών θα ελεγχθεί και εγκριθεί κατά την έναρξη της σύμβασης από το ΔΛΤΤ-Α. 
 
 
 

Δ. Προσδιορισμός των  Υλικών  και  των Μέσων  Ατομικής  Προστασίας  του     Ανάδοχου 
 

Όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός για την εκτέλεση της εργασίας, όπως χειρωνακτικά εργαλεία π.χ. 
σκούπες, φαράσια, χειραμάξια, σακούλες και αναλώσιμα υλικά, θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ο οποίος 
πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαμβάνει είδη ένδυσης, όπως  μπλέ φόρμα εργασίας  
με σιέλ μπλούζα και μπλε καπέλο. Ο κάθε Εργαζόμενος θα έχει από δύο στολές εργασίας.  για προστασία 
από τις καιρικές συνθήκες, γιλέκο φωσφορίζον,  γάντια προστασίας, και ότι ακόμη προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Τα μέσα ιματισμού ατομικής προστασίας θα φέρουν το λογότυπο  ΔΛΤ Τήνου – Άνδρου  

 
 
 
Ε. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις Υπηρεσίες του 
ΔΛΤΤ-Α  και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την παροχή 
των υπηρεσιών του. 
Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο και για 
τον  εξοπλισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών και μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασής 
του. 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εγκαίρως στο ΔΛΤΤ-Α  το τακτικό εβδομαδιαίο ή άλλο  
πρόγραμμα εργασιών, προκειμένου αυτό να εγκρίνεται σε συνδυασμό με το πρόγραμμα οδοκαθαρισμού 
του υπαλλήλου καθαριότητας του ΔΛΤΤ-Α , ώστε να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε, σε κάθε περίοδο, 
ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για τον οδοκαθαρισμό του Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου. 
Το ΔΛΤΤ-Α  διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις εποχιακές ή άλλες 
ανάγκες και να ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές. 
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΔΛΤΤ-Α προς τις 
εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και συνεχή επαφή για να 
πιστοποιείται η εκτέλεση της εργασίας του. 
Το προσωπικό του αναδόχου σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή 
διεκπεραίωση των συμβατικών υπηρεσιών θα αντικαθίσταται άμεσα εφόσον το απαιτήσει το 
ΔΛΤΤ-Α. 
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος  υπεύθυνος  για την τήρηση της 
ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας του απασχολούμενου από αυτήν προσωπικού και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το 
απασχολούμενο από τον ανάδοχο  προσωπικό, υποχρεούται μόνος  αυτός  προς 
αποκατάστασή της. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο των υπηρεσιών  σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς 
& των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί 
μεταξύ αυτού και του ΔΛΤΤΑ χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου 
προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από 
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εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού 
έργου. 
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εμπειρία σε εργασίες  καθαριότητας την τελευταία διετία και να διαθέτει τα 
κατάλληλα πιστοποιητικά με τα οποία βεβαιώνεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας 
(ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ή ισοδύναμα αυτών).  

 
 

ΣΤ:  Ανάλυση                                                                                      Δαπάνης- Διοικητικού κόστους  
 

Η δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης έχει τρία (3) μέρη. 
 
 

1. Δαπάνη Μισθοδοσίας Προσωπικού. 
 

Όπως έχει προαναφερθεί, η παροχή υπηρεσίας οδοκαθαρισμού αφορά στην παροχή εργασίας  συνολικής 
απασχόλησης 48,52  μηνών. 

 
Οι αναλυτικοί υπολογισμοί που ακολουθούν για την εκτίμηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
της παρούσας μελέτης έχουν γίνει με βάση προσεγγιστικά λογιστικά δεδομένα. 

 
(1): Ως τιμή ημερομισθίου λαμβάνεται το ποσό των 26,18€ το οποίο προκύπτει ως μία μέση τιμή 
ημερομισθίου για ένα εργατοτεχνίτη άνω των 25 ετών με προϋπηρεσία 0-3 χρόνια, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του N. 4093/2012. 
(2): Το ωρομίσθιο υπολογίζεται ως εξής: 26,18€ ημερομίσθιο x 6 ημέρες  / 40 ώρες ανά 
εβδομάδα= 3,93  €/ώρα. 
(3): Οι ημέρες εργασίας κατά το 10μηνο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί 
είναι: (4 θερινοί  μήνες x 6 άτομα) +(6 χειμερινοί μήνες χ 3 άτομα)= 42 μήνες απασχόλησης  
(4) Οι μήνες απασχόλησης Κυριακών και αργιών είναι 82αργίες /22ημέρες χ75%= 6,52μήνες 
(5) Συνολικός χρόνος απασχόλησης 48,52μήνες (αρ. εργαζομένων /μήνα=4,852) 
(6)  Ετήσιες ημέρες απασχόλησης 4,852 x26ημέρομίσθια x 12μήνες=1.513,82 ημέρες /έτος. 
(7) Ετήσιες ημέρες αντικατάστασης ή αδείας (20ημέρες x4,852εργαζόμενοι = 97,04 ημέρες /έτος   
(8) Σύνολο ημερών απασχόλησης άθροισμα  (6)+(7) = 1.610,86 ημέρες.  
(9) Σύνολο μικτών αποδοχών 10μήνου (1.610,86*26,18€) /12μήνες x10μήνες= 35.143,60€   
(10) Η προσαύξηση δαπάνης λόγω Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα, Επιδόματος Αδείας, 
Εργοδοτικών Εισφορών Κ.Β.Α.Ε. (26,71%) και Εισφοράς υπέρ Ε.Λ.Π.Κ. (20€/εργατοτεχνίτη) για 
4,653 εργάτες/μήνα και στο ότι η εργασία αφορά σε 40 την εβδομάδα, προκύπτει ως εξής: 
   Δώρο Χριστουγέννων (Δ.Χ.): 
  (1.610,86/1.513,82 * 4,852)x25 ημερομίσθια x 26,18 € ημερομίσθιο x 1,04167 προσαύξηση 
Ημερομισθίου= 3.520,00€x10/12=2.933,33€ 
   Δώρο Πάσχα (Δ.Π.): 
(1.610,86/1.513,82 * 4,852)x15 ημερομίσθια x 26,18 € ημερομίσθιο x 1,04167 προσαύξηση 
ημερομισθίου = 2.112,00x10/12=1.760,00€ 
  Επίδομα Αδείας (Ε.Α.): 
(1.610,86/1.513,82 * 4,852)x13 ημερομίσθια x 26,18 € ημερομίσθιο = 
1.757,18€x10/12=1.464,32€ 
(11) Σύνολο Δαπανών Δ.Χ. + Δ.Π. + Ε.Α. = 2.933,33€+1.760,00€+ 1.464,32€= 6.157,65€. 
(12) Συνολικό κόστος αποδοχών 35.143,60€ + 6.157,65€= 41.301,25€ 
Εργοδοτικές Εισφορές  Κ.Β.Α.Ε. (27,21%): 
Το ποσοστό 27,21% των εργοδοτικών εισφορών IKA ETAM για βαρέα προκύπτει μετά τη μείωση 
του συντελεστή 29,61%   περί εργοδοτικών εισφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν.4254/2014, κατά ποσοστό 2,9%, μείωση που ισχύει από 01.07.2014 (Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/2014) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 97  Ν. 4387/2016 (Εγκύκλιος ΙΚΑ 22/2016). 
(13)  Δαπάνη (12) x 27,21%, ήτοι 41.301,25 x 27,21% =  11.238,07€. 
(14) Εισφορά υπέρ ΕΛΠΚ (20 €/εργάτη ετησίως, σύμφωνα με Εγκύκλιο ΙΚΑ Ε40/573/17.7.2014): 
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20 € x 12 εργατοτεχνίτες = 240,00€. 
 (15): Η συνολική δαπάνη των απαιτούμενων ημερομισθίων για 10 μήνες προκύπτει ως εξής: 
Άθροισμα Δαπανών (12) + (13)+ (14), ήτοι 41.301,25€ + 11.238,07€ + 240,00€  = 52.779,32€. 
(16):Το  ενδεικτικό,  μερικό  σύνολο  της  δαπάνης  μισθοδοσίας  του προσωπικού,  με 
υπολογισμό επιπλέον διοικητικού κόστους 2% για τη διοικητική υποστήριξη (π.χ. γραμματεία, 
λογιστήριο, τεχνικός ασφαλείας, κλπ) του εργατικού προσωπικού είναι: 
52.779,32€ x 1,02 = 53.834,91€ και με στρογγυλοποίηση προς τα άνω:  54.000,00€. 
Σημειωτέον ότι όλα τα ανωτέρω είναι παραδοχές για την εκτίμηση του κόστους μισθοδοσίας για 
τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης και δεν αποτελούν υπόδειξη 
προς τους ενδιαφερόμενους ή υποχρέωσή τους για την επιλογή του προσωπικού (ηλικία, 
οικογενειακή κατάσταση, κλπ) που θα χρησιμοποιήσουν. 
2. Αναλώσιμα & Εξοπλισμός 

Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τις δαπάνες προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού (εργαλεία, μέσα 

ατομικής προστασίας, κλπ.) και αναλώσιμων υλικών (απορρυπαντικών, απολυμαντικών, κλπ). 

Ειδικότερα, οι ανωτέρω δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 
 
2Α. Αναλώσιμα 
Σκούπες : 
12 εργαζόμενοι x 2 σκούπες έκαστος κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
= 24 σκούπες x 4€ ενδεικτική τιμή σκούπας = 96,00€. 
Φαράσια:  
12 εργαζόμενοι x 2 φαράσια  έκαστος κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
= 24 φαράσια x 2€ ενδεικτική τιμή σκούπας = 48,00€. 
Σακούλες: 
Σακούλες μεγέθους 50Χ55, 55Χ75 και 80Χ110= 270,00€. 

Είδη Ατομικής Προστασίας:  
Γάντια: 
12 εργαζόμενοι x 2 ζευγάρια έκαστος κατά τη διάρκεια της σύμβασης = 
24 ζευγάρια x 3 € τιμή μονάδος = 72,00 €  
Φόρμα Εργασίας : 
12 εργαζόμενοι x 2 φόρμες εργασίας έκαστος κατά τη διάρκεια της σύμβασης = 
24 φόρμες  x 8 € τιμή μονάδος = 192,00€.  
Μπλούζα Εργασίας θερινής 
περιόδου  : 
9 εργαζόμενοι x 2 μπλούζες εργασίας έκαστος κατά τη διάρκεια της σύμβασης = 
18 μπλούζες   x 5 € τιμή μονάδος 
=90,00€.  
Μπλούζα Εργασίας χειμερινής Περιόδου   : 
3 εργαζόμενοι x 2 μπλούζες εργασίας έκαστος κατά τη διάρκεια της σύμβασης = 
6 μπλούζες   x 7 € τιμή μονάδος 
=42,00€.  
Καπέλο 
12 εργαζόμενοι x 1 τεμάχιο έκαστος κατά τη διάρκεια της σύμβασης = 
12 τεμάχια x 3 € τιμή μονάδος = 36,00€.  
Αντανακλαστικό Γιλέκο: 
12 εργαζόμενοι x 1 τεμάχιο έκαστος κατά τη διάρκεια της σύμβασης = 
12 τεμάχια x 4 € τιμή μονάδος = 48,00€.  
Απορρυπαντικά, απολυμαντικά, κατά εκτίμηση 30 €/μήνα x 9 μήνες: 270,00€.  
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Σύνολο όλων των ανωτέρω αναλωσίμων: 1.164,00€. 

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται και όποια τυχόν δαπάνη απαιτηθεί για τη συντήρηση των 
εργαλείων και συναφών ειδών εξοπλισμού. 
2Β. Εξοπλισμός 

Χειραμάξια  οδοκαθαρισμού: 
3 αμαξίδια x 250,00€ έκαστο =750,00€. 

 
Ο υπολογισμός των ανωτέρω δαπανών έγινε με ενδεικτικές τιμές των εκάστοτε ειδών στο εμπόριο 
και με χρήση πρόσφατων τιμών από προσφορά αναδόχων σε προηγούμενους διαγωνισμούς . 

 
Έκαστος ενδιαφερόμενος με την υποβολή της προσφοράς του πρέπει να περιγράψει όλα τα αντίστοιχα 
είδη, που υποχρεούται βάση της νομοθεσίας, και θα χρησιμοποιήσει για την παροχή της υπηρεσίας. 

 
 
 
 
3. Κέρδος Αναδόχου  

 
Υπολογίστηκε για τον ανάδοχο ένα ποσό 4.000,00€  κέρδους και νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 4144/2013, άρθρο 22). 

 
 
 
Ζ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1.   Με την ανάληψη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο ΔΛΤΤ-Α  κατάλογο του 
προσωπικού που θα εργασθεί στην υλοποίηση της σύμβασης, με πλήρη στοιχεία αυτών, καθώς και 
κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί νομίμως. Για οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού αυτού η εταιρεία 
είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει, προηγουμένως, το ΔΛΤΤ-Α. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει προσωπικό που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε 
γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής. 
3.   Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για 
θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να 
υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
4.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  απαρέγκλιτη  τήρηση  της  εκάστοτε  ισχύουσας  εργατικής  και 
ασφαλιστικής  νομοθεσίας και νομοθεσίας  περί πρόληψης  επαγγελματικού κινδύνου  (Ν.3850/2010), 
αναφορικά  με  την  παροχή  εργασίας  του  προσωπικού  του,  ιδίως  δε  ως  προς  την  καταβολή  των 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την 
οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, 
των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο ΔΛΤΤ-Α  
για μονομερή καταγγελία της σύμβασης και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου 
5.  Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και 
ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχημα που τυχόν προκύψει. 
6.  Στο ΔΛΤΤ-Α  θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο δημόσιο 

οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα 
παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Το ΔΛΤΤ-Α  μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε 
πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο. 
 
7.  Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν 
καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το ΔΛΤΤ-Α, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και  
οποιεσδήποτε  άλλες  υποχρεώσεις,  οι  οποίες  επιβάλλονται  από  την  εργατική  και  ασφαλιστική 
νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους 
οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 
8.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα 
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κοινοποιείται   στην   αρμόδια   υπηρεσία   του ΔΛΤΤ-Α.   Το   εβδομαδιαίο   ή   μηνιαίο   πρόγραμμα   του 
προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο που θα απασχολείται ο κάθε 
εργαζόμενος, θα παραδίδεται  στο ΔΛΤΤ-Α. 
9. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμματος 
το ΔΛΤΤ-Α  διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου. 
10. Το προσωπικό του αναδόχου σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση 
των συμβατικών υπηρεσιών θα αντικαθίσταται άμεσα εφόσον το απαιτήσει το ΔΛΤΤ-Α. 
11.  Κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  μετά  τη  λήξη  της,  ο  ανάδοχος  και  το  προσωπικό  του 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω 
της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους του ΔΛΤΤ-Α . 
12.  Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για 
την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο 
ανάδοχος 
13.   Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων της 
Αρχής, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει 
άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί. 
14.  Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής,και θα φοράει στολή 
εργασίας  μπλέ φόρμα εργασίας  με σιέλ μπλούζα και μπλε καπέλο. Ο κάθε Εργαζόμενος θα έχει από δύο 
στολές εργασίας.  για προστασία από τις καιρικές συνθήκες, γιλέκο φωσφορίζον,  γάντια προστασίας, και 
ότι ακόμη προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.Τα μέσα ιματισμού ατομικής προστασίας θα φέρουν 
το λογότυπο ΔΛΤ Τήνου – Άνδρου . Τα  υλικά και τα μέσα ατομικής προστασίας αναφέρονται αναλυτικά 
στην τεχνική περιγραφή της υπ΄αρίθμ. 3/2018 μελέτης ΔΛΤΤ-Α  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18PROC002970125 2018-04-19



 
 

 
 

Σελίδα 29 

` 

 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  –  ΟΔΗΓΙΕΣ                                

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018 

 

 
α/α 

 
Περιγραφή 

Ανάλυση Κόστους 
 

Ποσότητες 
Μονάδα 

μέτρησης 

1 Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού  Άτομα/ημέρα 

2 Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο  τ.μ/άτομο 

3 Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα καθαρισμού  Ώρες/ημέρα 

 

4 
Ημέρες εργασίας εργαζομένου για την περίοδο παροχής 

της υπηρεσίας (10 μήνες)* 
  

 250 ημέρες * 

 
5 

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει της 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν 
υπάγεται) 

  
€/ώρα 

 
6 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης 
φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο των 
εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας (10 μήνες) 

  
€ 

 
7 

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογι- 
σθέντα ποσά για το σύνολο των εργαζομένων την περίοδο 
παροχής υπηρεσίας (10 μήνες) 

  
€ 

8 Κόστος αναλωσίμων  € 

9 Κέρδος Αναδόχου    € 

10 Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις  € 

11 Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών  € 

12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  € 

 
13 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

  
ΕΥΡΩ 

14 ΦΠΑ   € 

15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  € 

 

16 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
  

ΕΥΡΩ 

 

17 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται 

οι εργαζόμενοι 
  

“περιγραφή” 

*  εργάσιμες  ημέρες  για  το  διάστημα  10  μηνών  πάνω  στις  οποίες  υπολογίζεται η προσφορά 
 
Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : ………………….……………………… ημέρες 
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Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ……………………………… 

    
Ημερομηνία : ………….………………… 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΟΔΗΓΙ ΕΣ   (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς) 

 

1. Ο   παραπάνω  πίνακας  συμπληρώνεται  (χωρίς  να  τροποποιηθεί  η  μορφή  του)  από  τους 
οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί ποινή 
απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους φωτοαντίγραφα της 
προαναφερόμενης Νομοθεσίας. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και 
μοναδική και  θα  αναλύεται  και θα τεκμηριώνεται  επαρκώς  και  με  σαφήνεια  ο  τρόπος-μέθοδος 
υπολογισμού-προσδιορισμού αυτής της τιμής. Η  αναγραφή  της  τιμής  σε  Ευρώ  (€)  μπορεί  να 
γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. 

2. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο 
τέλος του ανωτέρω πίνακα. 

3. Προσφορά  που  δίνει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  σε  ρήτρα  συναλλάγματος  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει 
να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

6. Ο  προσφέρων  οφείλει  να  επισυνάψει  στον  φάκελο  οικονομικής  προσφοράς  αντίγραφο  της 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι στην σύμβαση 

7. Το  ΔΛΤΤ-Α  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός 
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη 
όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα. 

8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση 
αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα 
αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση για το ΔΛΤΤ-Α. 

9. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον 
ζητούμενο στο άρθρο 9 της διακήρυξης, δηλ από εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ -ΑΝΔΡΟΥ ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50256] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 24 /ΤΗΝΟΣ/842 00] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΕΣΥΠΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ] 

- Τηλέφωνο: [2283023754] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [edesipri@1331.syzefxis.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[http://portoftinosandros.webnode.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΓΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΣΙΟΥ CPV: 

90611000-3«Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού»] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………………………………] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[3/2018] 

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ,  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

  

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

 [] Ναι [] Όχι  
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

[] Ναι [] Όχι 
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που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
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Γ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

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

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

ψευδών δηλώσεων. 

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

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

αναφέρονταιxxxv, εκτός εάν : 
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α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

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

δωρεάνxxxvi. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
 

                                                           
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

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

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
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ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή  
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προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Διακήρυξη 3/2018) 

Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσίας 

για την Καθαριότητα Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου  

 

Στην Τήνο σήμερα ....................., σήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός 

το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου ,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Τήνο, Λ. 

Μεγαλόχαρης 24 με Α.Φ.Μ. 800300858 και Δ.Ο.Υ Σύρου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την  

Πρόεδρο ……………………………………..και αφετέρου ο/η κ. ...................................... φυσικό πρόσωπο 

(πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» με 

δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ 

..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. 

.......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής 

«ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. 

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ. Διοκ. Αιγαίου 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του 

συνοπτικού διαγωνισμού, για την  παροχή Υπηρεσίας Καθαριότητας Λιμένων Γαυρίου και 

Μπατσίου (Διακήρυξη 3/2018), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ-

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (θα συμπληρωθεί ανάλογα με την προσφορά του 

αναδόχου) 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένων 

Γαυρίου και Μπατσίου.   Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει καθημερινά με δικά του μέσα στον 

γενικό καθαρισμό  Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου για χρονικό διάστημα δέκα (10)  μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.   

Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει καθημερινά με δικά του μέσα στον γενικό καθαρισμό  των  
Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου για χρονικό διάστημα 10 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης .   
Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει καθημερινά με δικά του μέσα στον γενικό καθαρισμό  των  
Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου  για χρονικό διάστημα 10 μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης .   
Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί με πλήρες ωράριο εργασίας τους 4  θερινούς  μήνες 
(Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο) 6  άτομα  ημερησίως και τους υπόλοιπους 6 μήνες  3 άτομα  
ημερησίως  για την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να απασχολεί με πλήρες ωράριο κατά τις Κυριακές και τις  αργίες 
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των θερινών μηνών (Ιούνιο – Σεπτέμβριο ) 3 άτομα και κατά τις Κυριακές και τις  αργίες των 

υπόλοιπων μηνών (Απρίλιο-Μάιο & Οκτώβριο-Δεκέμβριο) 1 άτομο.    

Το ωράριο εργασίας θα συμπληρωθεί κατά την κατάρτισή της σύμβασης. 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος είναι οι ακόλουθες: 

• Χειρωνακτικός καθαρισμός των δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και των κοινοχρήστων 

χώρων 

• (πάρκων, πλατειών κλπ.) με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό.  

• Τακτικός έλεγχος και άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων (παντός τύπου) από τις οδούς 

και τους κοινόχρηστους χώρους, στον πλησιέστερο τροχήλατο κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων, 

καθώς και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας σ' αυτά. 

• Χειρωνακτικός καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα λαμβάνουν χώρα 

πανηγύρια, εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ., πριν την έναρξη και μετά το 

πέρας λειτουργίας τους. 

• Περισυλλογή νεκρών ζώων από οδούς και κοινόχρηστους χώρους. 

• Έκτακτες επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και οχημάτων, 

όπως καθαρισμός από λάδια, καύσιμα, κλπ. τροχαίων ατυχημάτων.  

Η παρεχόμενη εργασία θα γίνεται μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 

Η προμήθεια του τεχνικού εξοπλισμού και των υλικών (π.χ. καθαριστικά, σακούλες, κλπ.) είναι 

υποχρέωση του αναδόχου και έχει συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας Λιμένων 

Γαυρίου και Μπατσίου. 

Η παρακολούθηση της παροχής υπηρεσίας και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και να πάρει όλα τα 

κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 216, 217 και 219 του Ν 4412/16  

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του 100% της αξίας μέρους της παρεχόμενης υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται, 
μετά την, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής 
της Υπηρεσίας. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

1.  Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΔΛΤΤ-Α . 

18PROC002970125 2018-04-19



 
 

 
 

Σελίδα 54 

` 

 

                                                                                                                                                                                                  

2.  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου 
μήνα. 

3.  Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 

4.  Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

5.  Αντίγραφο  της  Αναλυτικής  Περιοδικής  Δήλωσης  (Α.Π.Δ.)  του  ΙΚΑ  του  προηγούμενου  
μήνα,  που αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, 
καθώς επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών. 

6.Άποδείξεις Πληρωμής και αποδεικτικά εξόφλησης  των αποδοχών  του προσωπικού για τον 
μήνα που αναφέρεται το Τ.Π.Υ  

7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 
26.2 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η 
εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που  
προβλέπονται  στο  άρθρο  200,  Ν.4412/2016  και  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  για  την εξόφληση 
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ .  Η υποβολή του 
τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της παραλαβής των αγαθών, και την 
έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις:  
 κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το 

άρθρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

 κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 
παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). Επί της εν 
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 
χαρτοσήμου. 

 Παρακράτηση  φόρου  8%  επί  της  καθαρής  συμβατικής  αξίας  των  υπηρεσιών,  (άρθρο  
64 4172/2013). 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΔΛΤΤ-Α  
 Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση 

µεταβολής της νοµοθεσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

Η συνολική δαπάνη της εργασίας βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΛΤΤΑ οικονομικού έτους 
2018  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 191/2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης πολυετούς 
Υποχρέωσης.  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εγκαίρως στο ΔΛΤΤ-Α το τακτικό  πρόγραμμα 
εργασιών. 
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Το ΔΛΤΤ-Α  διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις εποχιακές 
ή άλλες ανάγκες (π.χ. ώρες εργασίας ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο ορισμένων οδών) και 
να ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή Μηνιαίας Έκθεσης Συνολικής Δραστηριότητας και 
Εκτέλεσης Εργασιών. 

Ειδικότερα, κάθε τέλος του μήνα θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο επιμέτρηση εργασιών για 
τον προηγούμενο μήνα, με αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το οποίο απασχόλησε ο 
ανάδοχος και για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών, η οποία θα υποβάλλεται στις 
υπηρεσίες του ΔΛΤΤ-Α  και θα ελέγχεται από τους επιβλέποντες για την πιστοποίηση της καλής 
εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών, με έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής τμηματικά, με σύνταξη του 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος  μετά την ολοκλήρωση 
του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και την διαπίστωση ότι η εργασία είναι επιμελημένη και 
σύμφωνη με τους όρους της μελέτης, καθώς και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά  την ολοκλήρωση του εκάστοτε  τμηματικού μέρους του  
συμβατικού αντικειμένου και την διαπίστωση της καλής εκτέλεσης του συνόλου των επιμέρους  
εργασιών. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη 
σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 218 και 219 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις  τους που  απορρέουν από τις  
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 
του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που  ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική  εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς   Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική 
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη   ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες 
αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση  δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις  οποίες  τυχόν υπάγονται οι  
εργαζόμενοι,  να  τηρεί το  νόμιμο  ωράριο  εργασίας,  ως  και τις  νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, 
τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, 
αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε 
υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

2.  Στο ΔΛΤΤ-Α παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών 
ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωση  δε  που  διαπιστωθεί   παράβαση   των   παραπάνω   αναφερόμενων   
όρων παρέχεται το δικαίωμα στο ΔΛΤΤ-Α καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 

3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους 
ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΔΛΤΤ-Α ή 
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σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών 
του. 

4.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη, για την επίβλεψη της σύμβασης και 
επικοινωνία με αρμόδια όργανα του ΔΛΤΤ-Α  τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν. 

5.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 

6.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  παροχή  στο  προσωπικό  της  των  νομίμων  αδειών,  
αναπαύσεων(REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την 
εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι του ΔΛΤΤ-Α. 

7. Το ΔΛΤΤ-Α διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο, οποιαδήποτε στιγμή κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, να προσκομίζει και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές για τα υλικά που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση αυτής και τα οποία ζητούνται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης, βλέπε και παράγραφο 14.2.Β υπεύθυνη δήλωση Νο. 1 

8. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή 
των όρων της παρούσης.  

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο ΔΛΤΤΑ οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες 
του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 
τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η υπηρεσία του ΔΛΤΤΑ.  

12. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει 
εκπρόσωπο του, προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της 
Αρμόδιας Υπηρεσίας του ΔΛΤΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του ΔΛΤΤΑ, το τελευταίο δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, 

θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

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

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

με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 

ΣΛΕΕ. 

 Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 

7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του 

Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την ………………………..,  και για δέκα (10) μήνες 

ήτοι μέχρι …………………………………… 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος   από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφωθεί  με  τις  γραπτές  εντολές  
του ΔΛΤΤ-Α,  που  είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 

 

Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,  επιβάλλεται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από Το ΔΛΤΤ-Α το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

       Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 
Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 

εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή 

στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 

των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία 

κατατέθηκαν στην  υπηρεσία, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

Ο/Η  Πρόεδρος του ΔΛΤΤΑ                                                        Ο   Ανάδοχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑ 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(διακήρυξη 3/2018) 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
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για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΤ- Α 

         Ιωάννης Σιώτος  

        Δήμαρχος Τήνου  
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