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Πξση.: 8045/8/4-δ 
 

 
 
 
 
 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
ΤΜΒΑΖ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPV: 
 
 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 

Ξάλζε, 08 Φεβξνπαξίνπ 2017 
 
 
 
 
Αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ κεληαία 
παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ 
θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο έηνπο 
2017, ιφγσ κε νινθιήξσζεο ηνπ 
εληαίνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ 
πξνθεξχρζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 10/2015 
πξνθήξπμε 
(ΑΓΑΜ:15PROC003393202), ιφγσ 
δηθαζηηθήο εκπινθήο απφ άζθεζε 
πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 
(θαζπζηέξεζε πνπ δελ νθείιεηαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη 
βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηερληθήο 
αμηνιφγεζεο), πξνθεηκέλνπ λα 
απνηξαπεί ε ζνβαξφηαηε 
δηαθηλδχλεπζε ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πξνζεξρφκελσλ 
ζηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο πνιηηψλ, 
απφ κνιπζκαηηθέο θαη ινηπέο αζζέλεηεο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε 
νινθιήξσζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ 
αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ παχεη 
απηνδηθαίσο ε παξνρή ησλ ζρεηηθψλ 
ππεξεζηψλ. 
 

 
 
90900000_6 «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ 
θαη απνιχκαλζεο» 
 
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
ΚΑΔ 0875, (Δ.Φ. 07-410), νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017 
 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΞΑΝΘΖ 

 
Έρνληαο ππφςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 
α) Σνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (Α.147), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
β) Σσλ άξζξσλ 24, 66 θαη 68 ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θ.ιπ.» (Α.143), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ην λ. 4337/15 (Α.129) 
γ) Σνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.1481/1984, ηνπ λ. 3270/2014, ηνπ λ. 2522/1997, ηνπ π.δ. 394/1996 θαη ηνπ 
λ.2685/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, ζε ζπληξέρνπζα πεξίπησζε. 
δ) Σνπ π.δ. 80/2016 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο (Α.145) 
ε) Σνπ π.δ. 131/2016 «χζηαζε Γ.Δ.Δ.Π.Γ.» (Α.235) 
ζη)Σνπ λ. 4281/2014 (A.160) «ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ – ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ» 
δ) Σνπ Π.Γ. 178/2014 (Α.281) «Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο» 
2. Σελ ππ‟ αξηζ. 7001/2/358-δ απφ 22-01-2015 απφθαζε θ. Αξρεγνχ ΔΛ.Α «Λεηηνπξγία Γεληθψλ θαη Μεξηθψλ 
Γηαρεηξίζεσλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

mailto:adxanthis@astynomia.gr
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3. Σελ ππ‟ αξηζκφ ΓΓΟΔ/1/2/255 απφ 24-12-2015 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο επί 
ζεκάησλ δεκνζηνινγηζηηθνχ ραξαθηήξα ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα». 
4. Σελ ππ‟ αξηζκφ ΓΓΟΔ/4/28-ζ απφ 19-12-2016 Απφθαζε Γ.Γ.Ο.Δ.. (Β.4130) 
5. Σελ αλάγθε κε αηηηνινγία: Καηεπείγνπζα θαη αλειαζηηθή αλάγθε γηα πξαγκαηνπνίεζε δαπάλεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Ξάλζεο, ιφγσ 
κε νινθιήξσζεο ηνπ εληαίνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. 10/2015 πξνθήξπμε 
(ΑΓΑΜ: 15PROC003393202) θαη ιφγσ δηθαζηηθήο εκπινθήο απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, 
θαζπζηέξεζε πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηερληθήο 
αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε ζνβαξφηαηε δηαθηλδχλεπζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ – 
θξαηνπκέλσλ θαη ησλ πξνζεξρφκελσλ ζηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο πνιηηψλ απφ κνιπζκαηηθέο θαη ινηπέο 
αζζέλεηεο (ΔΦ 07-410) 
6. Σελ Τπ‟ αξηζ. 8045/22/441-1 απφ 27/01/2017 (ΑΓΑ: ΧΛ88465ΥΘ7 – ΛΜΤ, ΑΓΑΜ: 17REQ005739046) 
„‟Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο‟‟, κε α/α 7434 θαηαρψξεζεο ζην βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ πιεξσκήο 
ηεο ΓΔΔΠΓ/ΓΓΟΔ. 
- Αξηζκφο θαηαρψξεζεο Λνγηζηηθνχ Βηβιίνπ. – 667 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 
 

1. Σελ πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, γηα ηελ επηινγή παξφρνπ ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Ξάλζεο, ιφγσ κε 
νινθιήξσζεο ηνπ εληαίνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκφ 10/2015 πξνθήξπμε 
(ΑΓΑΜ: 15PROC003393202), ιφγσ δηθαζηηθήο εκπινθήο απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, 
θαζπζηέξεζε πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηερληθήο 
αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε ζνβαξφηαηε δηαθηλδχλεπζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ – 
θξαηνπκέλσλ θαη ησλ πξνζεξρφκελσλ ζηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο πνιηηψλ απφ κνιπζκαηηθέο θαη ινηπέο 
αζζέλεηεο, πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο #56.451,61€# επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 
(#70.000.00€# επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. σο απηφο έρεη θαηά ηελ παξνχζα), ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα ηα ζπλεκκέλα Παξαξηήκαηα πνπ ζπλαπνηεινχλ εληαίν θαη 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
 
2. ε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 
ζηάδην ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ, παχεη απηνδηθαίσο ε παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 
 
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηα επηζπλαπηφκελα 
ζ‟ απηή παξαθάησ Παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 
 

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

Γ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

Γ. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

Δ. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

Σ. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ 

  
Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΗΧΑΝΝΖ 
ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ: Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 

21 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2017 (ΣΡΙΣΗ) 
ΧΡΑ 09:00΄ π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ 
Νέζηνπ 2Α (2νο φξνθνο) Ξάλζε 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 

21 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2017 (ΣΡΙΣΗ) 
ΧΡΑ 09:00΄ π.κ. 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ: Παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Ξάλζεο (Δπηηειείν, Α.Σ. Ξάλζεο, Σ.Α. 
Ξάλζεο, Σ.Σ. Ξάλζεο, Α.Σ. Γεληζέαο, Α.Σ. ηαπξνχπνιεο, Α.Σ. Δρίλνπ, 
Α.. Δπιάινπ), Σ.Γ.Α. Ξάλζεο.  

ΚΧΓΙΚΟ CPV:  90900000_6 «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο»  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: Απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κέρξη ηελ 31-12-2017  
Οη ππεξεζίεο ζα παξαιακβάλνληαη ηκεκαηηθά, αλά εκεξνινγηαθφ κήλα, 
κε ηελ ζχληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο 
Παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 
ε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ πνπ βξίζθεηαη 
ζε εμέιημε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηάδην ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ, παχεη 
απηνδηθαίσο ε παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΑΞΙΑ 
ΤΜΒΑΗ: 

56.451,61 € ρσξίο ΦΠΑ (70.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ΚΑΔ 0875, (εηδ.θνξ.07-410), νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017 

ΚΡΑΣΗΔΙ: Σνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ζα βαξχλνπλ θξαηήζεηο ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 
5,63272 %, ήηνη: 
α) ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ Πξνζσπηθνχ ΔΛ.Α., ζπλνιηθνχ 
πνζνχ 5,57056%, σο εμήο: 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 2,72%, Μ.Σ.. 2,72%, ήηνη κεξηθφ ζχλνιν 5,44% θαη επί 
ηνπ κεξηθνχ ζπλφινπ ηέιε ραξηνζήκνπ 2% θαη επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ 
ΟΓΑ 20% 
β) ππέξ ηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 0,06216 %, 
σο εμήο: 
0,06 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, θξάηεζεο αλαινγηθνχ 
ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3 % επί ηεο πξναλαθεξζείζαο θξάηεζεο 
θαη θξάηεζεο ππέξ ΟΓΑ πνζνζηνχ 20 % επί ηνπ ραξηνζήκνπ 
Δπίζεο ζα παξαθξαηεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 

ΠΛΗΡΧΜΗ: Η πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζε κεληαία 
βάζε, αθνχ ππνβιεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο, κε ρξεκαηηθφ 
έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηελ Γ.Γ.Ο.Δ../Γ.Δ.Δ.Π.Γ. ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ. 
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε EURO. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 
Άξζξν 1 

Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο 
Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ 
Οδφο: ΝΔΣΟΤ 2

Α
 - ΞΑΝΘΗ  

Σαρ.Κσδ.: 67131 
Σει.: 2541084107 
fax: 2541076310 
E-mail: adxanthis@astynomia.gr 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο νδφο Νέζηνπ 2

Α
 (2νο φξνθνο), 

ηελ 21 Φεβξνπαξίνπ 2017, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 09:00΄, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
 

Άξζξν 2 
Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 γηα 
ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
α) Σν ζπκθσλεηηθφ – ζχκβαζε 
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
γ) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ 
ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ) 
ε) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί 
φισλ ησλ αλσηέξσ 
ζη) Η ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
 
2. Σν θείκελν ηεο παξνχζαο 
α) Θα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» (www.diavgeia.gov.gr) θαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (www.eprocurement.gov.gr) 
β) Θα απνζηαιεί ζε ςεθηαθή κνξθή, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ebex@otenet.gr) ζην Δπαγγεικαηηθφ 
θαη Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξάλζεο γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ. 
Οη ελδηαθεξφκελνη, κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ φια ηα έγγξαθα θαη ηεχρε ηεο παξνχζαο απφ ηνπο παξαπάλσ 
δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. 
 

Άξζξν 3 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ 

1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Αζηπλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Ξάλζεο (Δπηηειείν, Α.Σ. Ξάλζεο, Σ.Α. Ξάλζεο, Σ.Σ. Ξάλζεο, Α.Σ. Γεληζέαο, Α.Σ. 
ηαπξνχπνιεο, Α.Σ. Δρίλνπ, Α.. Δπιάινπ), Σ.Γ.Α. Ξάλζεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ επφκελε ηεο 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 31-12-2017, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ (Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο) πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 
ε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζην ζηάδην ηερληθήο αμηνιόγεζήο ησλ, παύεη απηνδηθαίσο ε παξνρή ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ 
θαζαξηόηεηαο. 
 
2. Γεδνκέλνπ φηη, νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα «ρψξσλ 
αζθαιείαο», γηα ηνλ πιεξέζηεξν ζπληνληζκφ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο, ε παξνχζα ζχκβαζε, ΓΔΝ δηαηξείηαη ζε ηκήκαηα (αξζ.59 παξ.1 
λ.4412/2016). 
Χο εθ ηνχηνπ, δελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 
3. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, 
ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο 
πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016. 
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Άξζξν 4 
Πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 70.000,00 Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε: 
Καζαξή αμία: 56.451,61Δπξψ 
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 13.548,39 Δπξψ 
 

Άξζξν 5 
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο – Κξαηήζεηο - Πιεξσκή παξόρνπ ππεξεζηώλ 

1. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΚΑΔ 0875 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Φνξέα 07 Δηδηθφο 
Φνξέαο 410 «Διιεληθή Αζηπλνκία», νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 
 
2. Σνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ζα βαξχλνπλ θξαηήζεηο ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 5,63272 %, ήηνη: 
α) ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ Πξνζσπηθνχ ΔΛ.Α., ζπλνιηθνχ πνζνχ 5,57056%, σο εμήο: 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 2,72%, Μ.Σ.. 2,72%, ήηνη κεξηθφ ζχλνιν 5,44% θαη επί ηνπ κεξηθνχ ζπλφινπ ηέιε 
ραξηνζήκνπ 2% θαη επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20% 
β) ππέξ ηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 0,06216 %, σο εμήο: 
0,06 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, θξάηεζεο αλαινγηθνχ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3 % επί 
ηεο πξναλαθεξζείζαο θξάηεζεο θαη θξάηεζεο ππέξ ΟΓΑ πνζνζηνχ 20 % επί ηνπ ραξηνζήκνπ 
 
3. Δπίζεο ζα παξαθξαηεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
4. Η πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζε κεληαία βάζε, αθνχ ππνβιεζνχλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηελ Γ.Γ.Ο.Δ../Γ.Δ.Δ.Π.Γ. ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ. 
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε EURO. 
 

Άξζξν 6 
Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε παξόρνπ ππεξεζηώλ 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ 
λ.4412/2016. 
 

Άξζξν 7 
Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ –Σφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

1. Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 21-02-
2017, εκέξα Σξίηε.  
Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 09:00‟ π.κ. 
 
2. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο, 
Νέζηνπ 2

Α
 ζηελ Ξάλζε. 

 
3. Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε 
θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο 
πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην 
ΚΗΜΓΗ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα 
νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

 
Άξζξν 8 

Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 
1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) κέζα ζηελ 
πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε (β) κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην Γξαθείν Μεξηθήο Γηαρείξηζεο 
ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ πεξηέιζνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ην αξγφηεξν κέρξη 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή 
δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε 
γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 
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2. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ …………………… 

(αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο δειαδή : επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε 
έλσζεο ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο (ηαρ. δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail)] 

Γηα ηνλ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ : «Παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Ξάλζεο 
(Δπηηειείν, Α.Σ. Ξάλζεο, Σ.Α. Ξάλζεο, Σ.Σ. Ξάλζεο, Α.Σ. 
Γεληζέαο, Α.Σ. ηαπξνχπνιεο, Α.Σ. Δρίλνπ, Α.. 
Δπιάινπ), Σ.Γ.Α. Ξάλζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 
επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κέρξη ηελ 31-12-
2017» 

Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: ………………………………. 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Ξάλζεο, Νέζηνπ 2

Α
 , ΣΚ 67131, Ξάλζε. 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ : 21-02-2017 ψξα 09:00΄ π.κ. 

 
3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. 
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 
ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη 
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο.  
Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 
 
4. Η γιψζζα ζχληαμεο ηεο πξνζθνξάο, πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο. 
 
5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. 
 
6. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ 
ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο 
κε θαλνληθέο. 
 
7. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε 
λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
 
8. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ 
φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο 
θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
 
 
 

Άξζξν 9 
Πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο 

1. Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 
αθφινπζα:  
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» 
(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 
 
2. Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη: 
α) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. 
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- ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, θάζε άηνκν ππνγξάθεη ην ίδην ΣΔΤΓ. 
- ην ΣΔΤΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο 
θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
- Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)/ Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) δελ 
απαηηείηαη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ θαηά λφκν ππφρξεσλ πξνο ππνγξαθή ηνπ. 
Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ηπρφλ αλαθξηβήο ή ςεπδήο δήισζε επηθέξεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο ςεπδνχο ή 
αλαθξηβνχο δήισζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
β) Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο θάζε ζπκκεηέρνληνο: 
i. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ 
θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 
ii. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 
iii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 
Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 
ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα 
ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 
έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε 
λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
iv. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 
Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην 
νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή 
Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 
γ) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο θαηά ην άξζξν 93 παξ. (β) πεξηπη. (δδ) ηνπ λ. 4412/2016, αλ νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 
 
3. Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 
έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη λα θαιχπηεη, κε πνηλή αθπξφηεηαο, ην 
ζχλνιν ησλ ππφ παξνρή ππεξεζηψλ, (ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηεο παξνχζαο). 
 
4. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
 
5. ηνηρεία ηνπ άξζξνπ 68 παξ.1 ηνπ λ.3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/2013. 
 
Οη ππνςήθηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αλαθέξνπλ – εμεηδηθεχνπλ 
ζε ρσξηζηφ θεθάιαην, ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, εθηφο ησλ ινηπψλ, ηα θάησζη ζηνηρεία: 
α. Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
β. Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 
γ. Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, αληίγξαθν ηεο νπνίαο νθείινπλ λα 
επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, ππνρξεσηηθψο θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ. 
δ. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο ησλ απηψλ 
εξγαδνκέλσλ. 
ε. Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 
ζη. Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν - εξγαδφκελν. 
 
Σα ζηνηρεία (α), (β), (γ) θαη (ζη) ππνβάιινληαη, ππνρξεσηηθψο θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ζε μερσξηζηφ 
θεθάιαην ηνπ θαθέινπ ηεο „‟ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ‟‟, ελψ ηα ζηνηρεία (δ) θαη (ε), ππνβάιινληαη, 
ππνρξεσηηθψο θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ηνπ θαθέινπ ηεο „‟ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ‟‟. 
 
Οη ππνςήθηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, ζα πξέπεη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ηνπο 
πξνζθεξζείζαο ηηκήο, λα ππνινγίδνπλ - ζπκπεξηιάβνπλ, πέξαλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία, 
θνζηψλ, ηα θάησζη αλαγξαθφκελα: 
α. Δχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 
β. Δχινγν πνζνζηφ θφζηνπο ησλ αλαισζίκσλ. 
γ. Δχινγν πνζνζηφ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο. 
δ. Νφκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο. 
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Άξζξν 10 

ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
1. Η ηηκή ηεο πξνο παξνρή παξερφκελεο ππεξεζίαο ζα δνζεί κε κεληαίν θαη‟ απνθνπή αληάιιαγκα, ζα 
αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο θαζαξηζκφ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ζα αλαγξάθεηαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε 
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
2. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ σο εμήο: 
Σηκή ρσξίο Φ.Π.Α. 
Πνζνζηφ θαη πνζφ Φ.Π.Α. 
Σηκή κε Φ.Π.Α. 
 
3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ. 
 

Άξζξν 11 
Παξαιαβή πξνζθνξώλ – ηάδηα απνζθξάγηζεο αμηνιόγεζεο – Καηαθύξσζε 

1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα 
ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 
πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο 
ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην Γξαθείν Μεξηθήο Γηαρείξηζεο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο 
(ζεκεηψλεηαη φηη ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο, αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη 
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ηελ παξέιαβε) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ 
εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
β) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία 
ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 21 ηνπ λ.4412/2016. 
 
2. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν 
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη 
ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη 
θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 
β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο. 
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 
αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο 
απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα 
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πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
επηζηξέθνληαη. 
Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 127 ηνπ λ.4412/2016. 
ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα 
αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) πάξνρν ππεξεζηψλ κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
 
3. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ πάξνρν ππεξεζηψλ»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 16 
ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
- Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ πάξνρν ππεξεζηψλ λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί 
λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψλ θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε 
(15) επηπιένλ εκέξεο. 
- Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 
ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην 
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ή αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ν 
πξνζσξηλφο πάξνρνο ππεξεζηψλ θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο 
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.  
- Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
- Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ζηνλ Γηεπζπληή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ηε ιήςε 
απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ 
σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
β) Ο Γηεπζπληήο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016  
- Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθα φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
πάξνρν ππεξεζηψλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί 
απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
γ) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο 
αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα (εθφζνλ έρεη παξέιζεη 
ε ηζρχο ηνπο) ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο θαη κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ 
έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, θνηλνπνηείηαη ε 
απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη 
ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζε 
ζπληξέρνπζα πεξίπησζε, ήηνη γηα ζχκβαζε αμίαο αλψηεξεο απφ ην πνζφ ησλ 20.000,00 € εθηφο Φ.Π.Α. 
δ) Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ πξνζέιζεη λα 
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο 
θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
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Άξζξν 12 
Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό – Τπεξγνιαβία 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 
4412/2016. 
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί πάξνρνο ππεξεζηψλ ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη 
ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (π.ρ. 
θνηλνπξαμία). 
 
3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
 
4. Τπεξγνιαβία 
α) Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα (πνζνζηφ) 
ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο 
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη, ζπκπιεξψλνληαο ην Μέξνο ΙΙ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ. 
β) Όηαλ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα (πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο πνπ 
μεπεξλάεη ην 30%, ηφηε ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 
απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α, Β θαη Γ ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ ηνπ ΣΔΤΓ γηα θαζέλαλ απφ ηνλ/ηνπο 
ππεξγνιάβν/νπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 
παξνχζαο. Δπηζεκαίλεηαη πσο φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ, ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα ηνλ/ ηνπο αληηθαηαζηήζεη. 
γ) Δηδηθά θαηά ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο, 
εθαξκφδεηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 
λ.4144/2013. 
 

Άξζξν 13 
Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην 
πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ 
πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 
 
1. Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 
Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 
ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
2. Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη ε 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο 
πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ 
έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 
 
3. Καη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2. Καη‟ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο 
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ 
νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2. 
 
4. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ.4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 
φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Η αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ 
παξαγξάθνπ ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 6, 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δηδηθά, θαηά ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, σο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λννχληαη 
ηδίσο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε γ‟ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/2013. 
- Οη ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ, ζε πεξίπησζε 
δηάπξαμεο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο. Χο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λνείηαη ηδίσο: 
αα) Η επηβνιή ζε βάξνο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ 
(10.000) επξψ, γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη σο 
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο θαη‟ εθαξκνγή ηεο Τ.Α. 2063/Γ1632/2011 ή νπνηαζδήπνηε 
δηάηαμεο ξπζκίζεη κειινληηθά ην πεξηερφκελν ησλ παξαβάζεσλ «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, 
ββ) ε θήξπμε σο έθπησηεο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο, κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 
γγ) ε επηβνιή ηεο θχξσζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 
24 ηνπ λ. 3996/2011 , κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 
 



ΑΔΑ: 62Κ7465ΧΘ7-Ν36                                                                 ΑΔΑΜ: 17PROC005776492 

ειίδα 12 απφ 44  
Τπ‟ αξηζ. 8045/8/4-δ απφ 07/02/2017 δηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο Γ.Α  Ξάλζεο 
 

5. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ 
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4.  
 
6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 
επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα 
ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 
ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ 
έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 
παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε  
 
7. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
8. Απνθιεηζκφο Οηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί 
κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, επηθέξεη απηνδίθαηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ). 
 

Άξζξν 14 
Κξηηήξηα επηινγήο 

1. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
επηκειεηήξηα ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α‟ ηνπ λ.4412/2016 ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε 
νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ. 
 
2. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. 
Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
O πάξνρνο ππεξεζηψλ, απαηηείηαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ/ά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 
νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηα παξαθάησ πξφηππα, γηα παξνρή ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο. 
α) πξφηππν ISO 9001:2008 ή ηζνδχλακν, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
β) πξφηππν OHSAS 18001:2007 / ΔΛΟΣ 1801:2008, ή ηζνδχλακν, γηα δηαζθάιηζε Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 
ζηελ εξγαζία 
γ) πξφηππν ISO 14001:2004 ή ηζνδχλακν, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
 

Άξζξν 15 
Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) 

1. Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 
158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016) θαη 
φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ηνπο φξνπο (ιφγνπο απνθιεηζκνχ, θξηηήξηα επηινγήο θ.ιπ.) ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Η), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο  
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο. 
 
2. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηνπ επφκελνπ άξζξνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
3. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ηππνπνηεκέλν έληππν (ΣΔΤΓ) 
ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 
4. Σν ΣΔΤΓ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηε κε αξηζκφ 158/2016 απφθαζε ηεο Αξρήο θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ (Β΄ 
3698 / 16-11-2016) δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο ζηελ αθφινπζε δηαδξνκή: 
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www.eaadhsy.gr / Αξρηθή ειίδα / «Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο – ΣΔΤΓ θαη Οδεγίεο 
ζπκπιήξσζεο ηνπ», ή ελαιιαθηηθά απφ ην κελνχ «ΑΝΑΘΔΣΟΤΔ ΑΡΥΔ» --> «ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΔΤΥΗ» --> 
«ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ - ΣΔΤΓ (ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 79 ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ Ν. 
4412/2016) ΚΑΙ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΑ ΟΓΗΓΙΑ 15)». 
 

Άξζξν 16 
Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα) 

1. Γηθαηνινγεηηθά 
α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 12 θαη 13 
ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά 
πεξίπησζε: 
- ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, 
- θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (α) ηεο παξνχζαο θαη 
- θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (γ) ηεο παξνχζαο. 
β. Σα δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. 
Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο, δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
απηά ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο 
εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. 
γ. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα 
θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. 
δ. Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε 
ηεο έλσζεο. 
ε. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 
ζη. ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ 
εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 
i. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ 
δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά 
έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε 
ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 
ii. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 
Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο 
ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ 
Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο 
ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ 
δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. 
iii. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 
4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014. 
iv. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα 
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 
 
2. Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα) κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά εληφο ησλ πξνζεζκηψλ θαη κε ηελ δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξν 11 ηεο παξνχζαο: 
α. γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ 
κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο 
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 
παξνχζαο. 
β. γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
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φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 
- Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη: 
(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, 
(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
- Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 
σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, θαη ησλ εθ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο 
εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ. 
γ. αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά 
ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 
ηεο παξνχζαο, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε – 
κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
- Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 
- Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε 
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 
δ. γηα ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ 
γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο», κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 
 
3. Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα) απφδεημεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14 
Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, απαηηείηαη 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ/εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ.4412/2016, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπο. 
Β. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, απαηηνχληαη ηα 
παξαθάησ: 
α) Πηζηνπνηεηηθφ/ά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηα παξαθάησ πξφηππα, γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 
α) πξφηππν ISO 9001:2008 ή ηζνδχλακν, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
β) πξφηππν OHSAS 18001:2007 / ΔΛΟΣ 1801:2008, ή ηζνδχλακν, γηα δηαζθάιηζε Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 
ζηελ εξγαζία 
γ) πξφηππν ISO 14001:2004 ή ηζνδχλακν, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - 
κέιε. 
 

Άξζξν 17 
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 

Άξζξν 18 
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο (ζε ζπληξέρνπζα 
πεξίπησζε, ήηνη γηα ζχκβαζε αμίαο αλψηεξεο απφ ην πνζφ ησλ 20.000,00 € εθηφο Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία. 
 
2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
β) ηνλ εθδφηε, 
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη 
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δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 
ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
 
3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
4. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο 
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 
 
5. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
6. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 19 
Δλζηάζεηο 

1. Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) 
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Γηεπζπληή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ν νπνίνο απνθαζίδεη, χζηεξα απφ 
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 
απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα 
ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 
2. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ρσξεί έλζηαζε ε 
νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ν Γηεπζπληήο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 
απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα 
ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

 
Άξζξν 20 

Γιώζζα δηαδηθαζίαο 
1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο 
γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 
πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
2. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 
δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 
1497/1984 (Α' 188)57. 
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Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ 
ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ, είηε απφ ην αξκφδην 
πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα 
ππεξεζία. 
 
3. Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 
έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 
ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη 
απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 
 
4. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ 
λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
5. Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, 
ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη 
ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία 
δηεξκελέσλ. 
 

Άξζξν 21 
Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 
λνκνζεηεκάησλ: 
- ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» . 
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 
- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε 
δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Νφκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λ.4412/2016, δελ απνηεινχλ 
κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο - ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
 

Άξζξν 22 
Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο 
α)  αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» (www.diavgeia.gov.gr) θαη θέξεη θσδηθφ ΑΓΑ 
β) δεκνζηεχεηαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (www.eprocurement.gov.gr) θαη 
θέξεη θσδηθφ ΑΓΑΜ. 
γ) Θα απνζηαιεί ζε ςεθηαθή κνξθή, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ebex@otenet.gr) ζην Δπαγγεικαηηθφ 
θαη Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ξάλζεο, γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ. 

 
Άξζξν 23 

εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνο παξνρή ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο 
θαησηέξσ. 
1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
2. Η παξνχζα δηαθήξπμε 
3. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο-απαηηήζεηο 
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Άξζξν 24 

Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο θαη εγγξάθσο, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 
Άξζξν 25 

Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε 
απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο 
ηεο πξνο παξνρή ππεξεζίαο. 

 
Άξζξν 26 

Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνο παξνρή ππεξεζίαο 
Οη πξνο παξνρή ππεξεζίεο πξέπεη λα παξαδνζνχλ κέρξη ηελ 31/12/2017 ζηνπο ηφπνπο, θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηεο παξνχζαο. 
Οη ππεξεζίεο ζα παξαιακβάλνληαη ηκεκαηηθά, αλά εκεξνινγηαθφ κήλα, κε ηελ ζχληαμε ηνπ Πξσηνθφιινπ 
Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Α. ΓΔΝΗΚΑ 
 
Σν παξφλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Ξάλζεο (Δπηηειείν, Α.Σ. Ξάλζεο, Σ.Α. Ξάλζεο, Σ.Σ. Ξάλζεο, Α.Σ. Γεληζέαο, Α.Σ. 
ηαπξνχπνιήο, Α.Σ. Δρίλνπ, Α.. Δπιάινπ), Σ.Γ.Α. Ξάλζεο., γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ επφκελε ηεο 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κέρξη ηελ 31-12-2017, ιφγσ κε νινθιήξσζεο ηνπ εληαίνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ 
πνπ πξνθεξχρζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκφ 10/2015 πξνθήξπμε (ΑΓΑΜ: 15PROC003393202), ιφγσ δηθαζηηθήο 
εκπινθήο απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ, θαζπζηέξεζε πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηερληθήο αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε ζνβαξφηαηε 
δηαθηλδχλεπζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ – θξαηνπκέλσλ θαη ησλ πξνζεξρφκελσλ ζηηο Αζηπλνκηθέο 
Τπεξεζίεο πνιηηψλ απφ κνιπζκαηηθέο θαη ινηπέο αζζέλεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Α/Α 
ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΚΣΗΡΗΟΤ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΠΡΟ  

ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΚΣΗΡΗΟΤ 

ΔΠΗΘΤΜΖΣΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 
ΔΠΗΚΔΦΔΗ - 
ΖΜΔΡΔ  ΑΝΑ 
ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1. 

ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ 
ΜΔΓΑΡΟ ΞΑΝΘΖ 
(Νέζηνπ 2

Α
 – 

67131 Ξάλζε ) 

ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ -  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
ΞΑΝΘΗ 

634 η.κ. 

 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ ΥΧΡΟΙ - 
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 540 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

WC: 12 η.κ. 
5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

ΑΙΘΟΤΑ ΤΚΔΦΔΧΝ : 30 η.κ. 2 ΦΟΡΔ ΣΟ ΜΗΝΑ 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ 
ΣΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗ 

1.300 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ ΥΧΡΟΙ -  
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 580 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

ΚΟΠΙΔ : 7,5 η.κ. 
5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

W.C.  : 9,5 η.κ. 
5  ΗΜΔΡΔ 

(ΓΔΤΣΔΡΑ  ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

ΚΡΑΣΗΣΗΡΙΑ : 638,50 η.κ. 
7  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & ΚΤΡΙΑΚΗ) 

ΣΜΗΜΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ΞΑΝΘΗ 

634 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ ΥΧΡΟΙ -  
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 373 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ – ΛΔΥΗ:  
141 η.κ. 

2 ΗΜΔΡΔ ΣΗΝ 
ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

W.C. : 4 η.κ. 
5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

ΣΜΗΜΑ ΣΡΟΥΑΙΑ 
ΞΑΝΘΗ 

634 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ ΥΧΡΟΙ -  
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 408 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

W.C.  : 10 η.κ. 
5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

ΚΟΙΣΧΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ: 56 η.κ. 
2 ΗΜΔΡΔ ΣΗΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

2. 
Γεληζέα  –  
Ν. Ξάλζεο 
Σ.Κ. 67100 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ 
ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΔΑ 

160 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ ΥΧΡΟΙ -  
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 126 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

W.C.  : 7,5 η.κ. 
5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

3. 
Δρίλνο –  
Ν. Ξάλζεο  
Σ.Κ.  67300 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ 
ΣΜΗΜΑ ΔΥΙΝΟΤ 

172,90 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ ΥΧΡΟΙ -  
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 120 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

W.C. : 6 η.κ. 
5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 
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ε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηάδην 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ, παχεη απηνδηθαίσο ε παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 
 

4. 
ηαπξνύπνιε –  
Ν. Ξάλζεο 
Σ.Κ. 67062 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ 
ΣΜΗΜΑ 

ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ 
120 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ ΥΧΡΟΙ -  
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 90 η.κ. 

2  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ & 
ΠΔΜΠΣΗ) 

W.C.  : 7 η.κ. 
2  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ & 

ΠΔΜΠΣΗ) 

5. 
Δύιαιν –  
Ν. Ξάλζεο 
Σ.Κ. 67200 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ 
ΣΑΘΜΟ 
ΔΤΛΑΛΟΤ 

266 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ ΥΧΡΟΙ - 
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 185 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

W.C. : 4 η.κ. 
5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

6. 
2

ν
 ρικ Ξάλζεο - 

Καβάιαο 
Σ.Κ. 67100 

ΣΜΗΜΑ ΓΟΚΙΜΧΝ 
ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ 

ΞΑΝΘΗ 
2.907 η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ ΥΧΡΟΙ -  
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ  - : 150 η.κ. 

3 ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ,ΣΔΣΑΡΣΗ & 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

W.C.  : 140 η.κ. 
3 ΗΜΔΡΔ 

(ΓΔΤΣΔΡΑ,ΣΔΣΑΡΣΗ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ – ΑΙΘΟΤΑ 
ΑΝΑΦΤΥΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟ: 270  η.κ. 

3 ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ,ΣΔΣΑΡΣΗ & 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

ΙΑΣΡΔΙΟ: 20 η.κ. 
3 ΗΜΔΡΔ 

(ΓΔΤΣΔΡΑ,ΣΔΣΑΡΣΗ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

ΑΙΘΟΤΑ ΜΑΓΔΙΡΙΟΤ : 225 η.κ. 
5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

ΚΟΠΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΤΛΗ :  
5 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ (ΓΔΤΣΔΡΑ  
ΔΧ & ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 
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Β. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΑΡΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 

[Α] ΓΡΑΦΔΗΑ – ΑΗΘΟΤΔ ΑΝΑΦΤΥΖ  – ΑΠΟΘΖΚΔ – ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ – ΚΑΛΔ – ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ  
(όισλ ησλ θηηξίσλ ζηέγαζεο ησλ Τπεξεζηώλ) 

 

[Α1] ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ ΔΞΑΗΡΟΤΜΔΝΧΝ ΑΡΓΗΧΝ, ΑΒΒΑΣΟΤ ΚΑΗ ΚΤΡΗΑΚΖ 

 Άδεηαζκα φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο (θαιά δεκέλνπο), ζπγθέληξσζε απηψλ   
   θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

 Σνπνζέηεζε θαζαξψλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζε φια ηα θαιάζηα αρξήζησλ.  

 Καζαξηζκφο ηεο νξηδφληηαο επηθάλεηαο ησλ γξαθείσλ κε εηδηθφ πγξφ.  

 Καζαξηζκφο φισλ ησλ επηθαλεηψλ ησλ Η/Τ κε λσπφ παλί, εθηφο απφ ην θξχζηαιιν ηεο νζφλεο, πνπ ζα    
   θαζαξίδεηαη κε ζηεγλφ παλί.  

 θνχπηζκα ζηα δάπεδα, δηαδξφκνπο, ζθάιεο, πιαηχζθαια θαη αλειθπζηήξεο, ελ ζπλερεία  ζθνπγγάξηζκα   
   απηψλ κε εηδηθφ πγξφ, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πιατλά θαη ζηηο γσλίεο.  

 Καζάξηζκα  κε ειεθηξηθή ζθνχπα ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ κνθέηεο θαη ραιηά, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα   
   πιατλά θαη γσλίεο. 

 Πιχζηκν κε απνξξππαληηθφ ησλ ςπθηψλ ησλ δηαδξφκσλ. 
 

[Α2] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

(λνείηαη, επηπξφζζεηα απφ ηα παξαπάλσ θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ κίαο εθ ησλ ήδε, ππφ πξνγξακκαηηζκφ, 

επηζθέςεσλ) 

 Ξεζθφληζκα φισλ ησλ επίπισλ (γξαθεία, θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο θ.ιπ.) ζπζθεπψλ θαη γεληθά θάζε    
   αληηθεηκέλνπ είηε θηλεηνχ, είηε ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλνπ ζην δάπεδν ή ηνπο ηνίρνπο (πιαίζηα παξαζχξσλ,    
   ζνβαηεπί, θαινξηθέξ, ζσιήλεο θ.ιπ.). 

 Καζαξηζκφο ησλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ κε ζπξέη θαη γπάιηζκα κε ζηεγλφ παλί.  

 Καζαξηζκφο ησλ αμεζνπάξ ησλ γξαθείσλ (κνιπβνζήθεο, ραξηνζηάηεο θ.ιπ.), ησλ ππνπνδίσλ θαη ησλ    
   θαζηζκάησλ (πιάηε, βάζεηο, ηξνρνί θ.ιπ.). 

 Πιχζηκν φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα – έμσ, θαζψο θαη απηψλ (θαιαζηψλ) ησλ θνηλφρξεζησλ   
   ρψξσλ.  

 Καζαξηζκφο κέζα θαη έμσ ησλ θνπβνπθιίσλ ησλ αλειθπζηήξσλ. 

 Απνιχκαλζε ησλ ςπθηψλ. 
 

[Α3] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 

(λνείηαη, επηπξφζζεηα απφ ηα παξαπάλσ θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ κίαο εθ ησλ ήδε, ππφ πξνγξακκαηηζκφ, 

επηζθέςεσλ) 

 Ξεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφ ιεθέδσλ απφ ηνπο ηνίρνπο θαη ησλ αλαξηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζ‟ απηνχο.  

 Καζαξηζκφο κε εηδηθφ πγξφ φισλ ησλ επίπισλ θαη ησλ ζσκάησλ θιηκαηηζκνχ, γεληθά ζε φιεο ηνπο ηηο   
   πιεπξέο.  

 Καζαξηζκφο δηαρσξηζηηθψλ(γπάιηλσλ θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ) ηδακηψλ εζσηεξηθψλ παξαζχξσλ, πιαηζίσλ   
   απηψλ, πεξζίδσλ θαζψο επίζεο θαη θαζαξηζκφο ζπξψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ ησλ θψησλ. 

 Καζαξηζκφο ηαβαληψλ θαη μεζθφληζκα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο. 
 

[Α4] ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΟ ΜΖΝΑ 

Σν ζχλνιν ησλ παξαζχξσλ ησλ θηηξίσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη 
βεβαίσζε θαζαξηζκνχ γηα θάζε θηίξην ρσξηζηά ε νπνία ζα παξαδίδεηαη  ζην γξαθείν Γηαρείξηζεο ζηηο αξρέο 
ηνπ επνκέλνπ κήλα καδί κε ην ηηκνιφγην. 
 

[B] ΗΑΣΡΔΗΟ  

ΣΡΔΗ ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 Άδεηαζκα φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο (θαιά δεκέλνπο), ζπγθέληξσζε απηψλ   
   θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

 Σνπνζέηεζε θαζαξψλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζε φια ηα θαιάζηα αρξήζησλ.  

 Καζαξηζκφο ηεο νξηδφληηαο επηθάλεηαο ησλ γξαθείσλ κε εηδηθφ πγξφ.  

 Καζαξηζκφο φισλ ησλ επηθαλεηψλ ησλ Η/Τ κε λσπφ παλί, εθηφο απφ ην θξχζηαιιν ηεο νζφλεο, πνπ ζα   
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   θαζαξίδεηαη κε ζηεγλφ παλί.  

 θνχπηζκα ζηα δάπεδα, δηαδξφκνπο, ζθάιεο, πιαηχζθαια θαη αλειθπζηήξεο, ελ ζπλερεία  ζθνπγγάξηζκα   
   απηψλ κε εηδηθφ πγξφ, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πιατλά θαη ζηηο γσλίεο.  

 Καζάξηζκα  κε ειεθηξηθή ζθνχπα ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ κνθέηεο θαη ραιηά, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα   
   πιατλά θαη γσλίεο. 
 

[Γ] ΜΑΓΔΗΡΗΟ  

                 [Γ1] ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ ΔΞΑΗΡΟΤΜΔΝΧΝ ΑΡΓΗΧΝ, ΑΒΒΑΣΟΤ ΚΑΗ ΚΤΡΗΑΚΖ  
 

  Άδεηαζκα φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο (θαιά δεκέλνπο),ζπγθέληξσζε απηψλ    
 θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

  Σνπνζέηεζε θαζαξψλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζε φια ηα θαιάζηα αρξήζησλ. 

  θνχπηζκα ζηα δάπεδα , δηαδξφκνπο θαη ελ ζπλερεία ζθνπγγάξηζκα απηψλ κε εηδηθφ πγξφ. 
 

[Γ] ΚΟΠΗΔ ΔΞΑΗΡΟΤΜΔΝΧΝ ΑΡΓΗΧΝ, ΑΒΒΑΣΟΤ ΚΑΗ ΚΤΡΗΑΚΖ 

[Γ1] ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 

 Άδεηαζκα φισλ ησλ θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο (θαιά δεκέλνπο), ζπγθέληξσζε απηψλ   
   θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

 Σνπνζέηεζε θαζαξψλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζε φια ηα θαιάζηα αρξήζησλ. 

 θνχπηζκα ζηα δάπεδα, πιαηχζθαια θαη ελ ζπλερεία ζθνπγγάξηζκα απηψλ κε εηδηθφ πγξφ, δίλνληαο  
   ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πιατλά θαη ζηηο γσλίεο. 
 

[Γ2] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

(επηπξφζζεηα απφ ηα παξαπάλσ θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ κίαο εθ ησλ ήδε, ππφ πξνγξακκαηηζκφ, επηζθέςεσλ) 

 Καζαξηζκφο δηαρσξηζηηθψλ (γπάιηλσλ θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ) ηδακηψλ εζσηεξηθψλ παξαζχξσλ, πιαηζίσλ 

απηψλ, πεξζίδσλ θαζψο επίζεο θαη θαζαξηζκφο ζπξψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ ησλ θψησλ. 

 

[Γ3] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟΝ ΜΖΝΑ 

(επηπξφζζεηα απφ ηα παξαπάλσ θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ ηηο εθ ησλ ήδε, ππφ πξνγξακκαηηζκφ, επηζθέςεσλ) 

 Ξεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφ ιεθέδσλ απφ ηνπο ηνίρνπο θαη ησλ αλαξηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε απηνχο.  

 Καζαξηζκφο κε εηδηθφ πγξφ φισλ ησλ επίπισλ θαη ησλ ζσκάησλ θιηκαηηζκνχ, γεληθά ζε φιεο ηηο πιεπξέο. 

 Ξεζθφληζκα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο. 
 

[Δ] ΣΟΤΑΛΔΣΔ  

(όισλ ησλ θηηξίσλ ζηέγαζεο ησλ Τπεξεζηώλ) 

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ ΔΞΑΗΡΟΤΜΔΝΧΝ ΑΡΓΗΧΝ, ΑΒΒΑΣΟΤ ΚΑΗ ΚΤΡΗΑΚΖ 

 Δπηκειεκέλνο θαζαξηζκφο – απνιχκαλζε ησλ W.C. (πιχζηκν κέζα – έμσ ησλ ιεθαλψλ θαη ησλ θαιπκκάησλ   
   ηνπο, απνζεθψλ λεξνχ (θαδαλάθηα, εμσηεξηθά), ληπηήξσλ, πιαθηδίσλ, αμεζνπάξ κπάληνπ θαη φισλ ησλ εηδψλ   
   πγηεηλήο).  

 Καζαξηζκφο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα βνπξηζάθηα θαζαξηζκνχ ησλ ιεθαλψλ.  

 Καζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ κε εηδηθφ ρεκηθφ πγξφ.  

 Απνιχκαλζε κε νηλφπλεπκα ησλ ρεηξνιαβψλ ησλ ζπξψλ ησλ απνρσξεηεξίσλ (W.C.). 

 Αθαίξεζε ησλ αιάησλ λεξνχ ησλ βξπζψλ.  

 Δθθέλσζε ησλ δνρείσλ ράξηνπ θαη ηνπνζέηεζε θαηλνχξγησλ πιαζηηθψλ ζαθνπιψλ. 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ράξηνπ πγείαο θαη πγξνχ ζαπνπληνχ(επί ειιείςεσο-θαηαλαιψζεσο).  

 Καζαξηζκφο (ζθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα) ηνπ δαπέδνπ πξνζαιάκνπ θαη ησλ ρψξσλ ησλ ηνπαιεηψλ.  

 Απφθξαμε βνπινκέλσλ ληπηήξσλ-ζηθσλίσλ-ιεθαλψλ WC 
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[Σ] ΚΡΑΣΖΣΖΡΗΑ 

(Κξαηεηήξηα Α.Σ. ΞΑΝΘΖ) 

[Σ1] ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΑΡΓΗΧΝ, ΑΒΒΑΣΟΤ ΚΑΗ ΚΤΡΗΑΚΖ 

 θνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, δηαδξφκσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απηψλ.  

 Καζαξηζκφο απνρσξεηεξίσλ, απνιχκαλζε κε εηδηθφ πγξφ, ληπηήξσλ θαη γεληθά πιαθηδίσλ γχξσ απφ ηα   
   ιεθάλεο.  

 Αιιαγή πιαζηηθήο ζαθνχιαο ζηα θαιάζηα αρξήζησλ. 
 

[Σ2] ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟΝ ΜΖΝΑ 

(λνείηαη, επηπξφζζεηα απφ ηα παξαπάλσ θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ ηα εθ ησλ ήδε, ππφ πξνγξακκαηηζκφ, 
θαζεκεξηλψλ επηζθέςεσλ) θαη εθηάθησο φηαλ παξαζηεί αλάγθε, θαηφπηλ έγθαηξεο εηδνπνίεζεο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί αλάινγν πεξηζηαηηθφ) 

 Απεληφκσζε. 

 Μπνθηνλία. 
   Απαηηείηαη θαη έθδνζε αλάινγνπ πηζηνπνηεηηθνχ  
 

[Ε]  ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ – ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ – ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ  

ΓΤΟ (2) ΦΟΡΔ ΣΟ ΥΡΟΝΟ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ 

[ΗΗ]  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:  

α. Να δηαζέηεη:  

 Απνξξνθεηηθά παληά δηαθφξσλ ρξσκάησλ, ηχπνπ WETTEX.  

 θνπγγαξάθηα θαζαξηζκνχ δηαθφξσλ ρξσκάησλ θαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (καιαθφ, κέηξην, ζθιεξφ).  

 θνπγγαξίζηξεο δηαθφξσλ ηχπσλ θαη αληίζηνηρα θνληάξηα.  

 άξσζξα μεξνχ θαζαξηζκνχ θαη αληίζηνηρα θνληάξηα.  

 Φαξάζηα.  

 Καζαξηζηήξεο πεξζίδσλ.  

 Ταινθαζαξηζηήξεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ κε ηα εμαξηήκαηά ηνπο.  

 Φεθαζηήξεο. 

 Γάληηα νηθηαθνχ ηχπνπ δηαθφξσλ ρξσκάησλ.  

 Μηθξνχο θνπβάδεο ρσξεηηθφηεηαο έσο 10 ιίηξσλ. 

 Απνξξππαληηθφ ηνίρσλ θαη δαπέδσλ, απνξξππαληηθφ ηδακηψλ, απνξξππαληηθφ θαη απνιπκαληηθφ εηδψλ   
   πγηεηλήο, ριψξην, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ (καχξεο) κηθξέο θαη κεγάιεο.  

 Γηπιφ ηξνρήιαην θαξφηζη ζθνπγγαξίζκαηνο κε βάζε θαη ρεξνχιη απφ επηρξσκησκέλν κέηαιιν, ην νπνίν ζα   
   δηαζέηεη δχν θνπβάδεο ρσξεηηθφηεηαο έσο 25 ιίηξσλ κε πξφζζεηε πξέζα ζηπςίκαηνο.  ηνλ έλα θνπβά ζα   
   ππάξρεη ην δηάιπκα πιηθνχ θαζαξηφηεηαο θαη ζηνλ άιιν θνπβά θαζαξφ λεξφ γηα ην μέπιπκα ηεο   
   ζθνπγγαξίζηξαο.  

 Ηιεθηξηθή ζθνχπα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 1.200 Watt, θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζηεξεψλ, κήθνο θαισδίνπ θαη‟  
   ειάρηζην 10 m θαη ηε κηθξφηεξε δπλαηή εθπνκπή ζνξχβνπ.  
 
β. Να πξνκεζεχεηαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα αλαιψζηκα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ράξηνπ πγείαο ζαθνπιψλ ζθνππηδηψλ θαη θάζε 
είδνπο θαζαξηζηηθνχ-απνιπκαληηθνχ πιηθνχ θαη ζαπνπληνχ.  
 
γ. Να δηαηεξεί ηα εξγαιεία ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ άπνςε εκθάληζε.  
 
δ. Να αληηθαζηζηά ακέζσο ηα εξγαιεία ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο έηζη ψζηε λα είλαη απξφζθνπηε ε εθηέιεζε 
ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ. Γηα ηε θχιαμε ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηα θηίξηα ζα παξέρνπλ ηνλ 
αλάινγν ρψξν. Τπεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ είλαη ν αλάδνρνο.  

 Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα θνξά θαζαξέο θαη ηδίνπ ρξψκαηνο κπινχδεο θαζαξηφηεηαο, νη   
νπνίεο δελ ζα είλαη ζθηζκέλεο ή θαθνπνηεκέλεο, ζα θνξά γάληηα νηθηαθνχ ηχπνπ θαη παπνχηζηα κε 
αληηνιηζζεηηθέο ζφιεο.  

 Οη ζθνπγγαξίζηξεο θαη ηα παληά πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πάληα κεηά ηε ρξήζε ηνπο. Να πιέλνληαη κε 
απνξξππαληηθφ θαη απνιπκαληηθφ θαη λα ζηεγλψλνληαη. Γελ ζα δηαηεξνχληαη πνηέ πγξά.  
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 Όια ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο(ζθνπγγαξίζηξεο, ζθνπγγάξηα θαη παληά) ζα αλαλεψλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν, 
φπνηε απαηηείηαη.  

 Θα ηεξείηαη ζρνιαζηηθά ε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο παληψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ δηαθνξεηηθψλ 
ρψξσλ ή αληηθεηκέλσλ.  

 Να ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα 
ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ, θφξσλ, θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
(εξγνδφηε θαη αζθαιηζκέλνπ) θ.ιπ. θαη επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε 
ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο.  

 Να εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζε 
θάζε ηξίην. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπ 
επηβάιεη πξφζηηκν.  

 Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο, ξεπφ θ.ιπ. θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή 
αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηεο Τπεξεζίαο.  

 ε πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αθελφο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία 
ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ θαη αθεηέξνπ λα εμαζθαιίζεη ηθαλφ αξηζκφ αηφκσλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 
εξγαζίαο.  

 ε πεξίπησζε θσιχκαηνο – απνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο Γεκνζίνπ ζηα θηίξηα ησλ Τπεξεζηψλ, 
ην ηδησηηθφ ζπλεξγείν ζα εμαθνινπζεί λα θαζαξίδεη κφλν ηνπο ρψξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γη‟ απηφ (ζπλεξγείν) 
ζηνλ πίλαθα πεξηγξαθήο ρψξσλ θαζαξηζκνχ.  

 ε πεξίπησζε έθηαθηεο θαηαζηξνθηθήο αλάγθεο (ππξθαγηά, πιεκκχξα) ζα ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία γηα 
θάιπςε αλαγθψλ.  

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θάζε θηηξίνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ 
ππαιιήισλ, ηνπ ηδίνπ (αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  

 Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα εξγαζία ε νπνία ζα εθηειείηαη ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ρψξσλ 
αζθαιείαο: 
 α. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ 
θαζαξηζκνχ, γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε θαζεκία απφ απηέο, μερσξηζηά θαη ζπγθεληξσηηθά γηα 
φιεο ηηο πξνο θαζαξηζκφ Τπεξεζίεο, ζηελ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζεσξεκέλε, απφ ηελ 
αξκφδηα Τπεξεζία, θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηηο σο άλσ θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Η 
θαηάζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζεσξεκέλν θ/ν ηεο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ 
θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ.  
 β. ε πεξίπησζε αιιαγήο αηφκσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αθνινπζείηαη ε πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία, κε 
ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ.  
 γ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ησλ φξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
Αζηπλνκίαο ζα απνκαθξχλνληαη ΑΜΔΧ νη πξνζεξρφκελνη γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη 
ζα ζεσξείηαη φηη απηή δελ παξαζρέζεθε κε ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ ηνπ αλαδφρνπ.  
 δ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθεξχμεσο θαη ηεο ζπκβάζεσο, εκπξφζεζκα. Χο πξνο ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν αλάιεςεο ησλ εξγαζηψλ 
ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη 
ε ζχκβαζε. 
 
Γ. ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
1. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ ρψξσλ θαζαξηζκνχ ζηα πιαίζηα πάληνηε ηεο ίδηαο 
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο θαη ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Δπίζεο, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαζαξηζκνχ, πξνο αληηκεηψπηζε 
έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο. Δπίζεο ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα, λα ειέγρεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 
θαζαξηφηεηαο. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ αξκφδηα ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 
Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. 
2. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινη λα κελ θέξλνπλ ζηε δνπιεηά μέλα άηνκα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηέθλσλ ησλ ππαιιήισλ. 
4. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ πνπ έρεη πείξα ζην αληηθείκελν θαη 
κπνξεί λα εγγπεζεί φηη δελ ζα ππάξμεη θαλέλα θψιπκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο. Σν 
πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη πξέπεη κε κέξηκλα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηελ 
ρξήζε ησλ ρεκηθψλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαζψο θαη ησλ κεραλεκάησλ-ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο 
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ. 
5. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη βέιηηζηεο κέζνδνη θαη ηα 
θαηάιιεια κέζα γηα ηελ θαζαξηφηεηα πνπ ελδείθλπληαη γηα ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
εγθαηαζηάζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε λα κεξηκλά ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ 
θαζαξηζηηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 
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6. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο πιηθήο δεκίαο ή βιάβεο θαζψο θαη ην 
ελδερφκελν αηπρήκαηνο ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ φζν θαη ησλ ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ. ε πεξίπησζε 
φκσο πνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ 
πξνθιεζεί νπνηαζδήπνηε βιάβε ή δεκία ζε εγθαηαζηάζεηο ή πξνζσπηθφ, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ζα είλαη ν 
κφλνο ππεχζπλνο. 
7. Απνιεζζέληα αληηθείκελα πνπ αλεπξίζθνληαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζα παξαδίδνληαη 
ακέζσο ζην αξκφδην γξαθείν δηαρείξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 
8. Η δηαδηθαζία ηεο θαζαξηφηεηαο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ελφριεζε ή βιάβεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηελ 
Τπεξεζία. 
Οη ψξεο εξγαζίαο νξίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο εθάζηνηε ζπκβαηηθήο Τπεξεζίαο θαζαξηζκνχ. 
- Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ. 
9. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ θξνληίδεη ψζηε νη εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο λα γίλνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 
(θξνληίδα, επαγγεικαηηζκφο). Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ κεξηκλά ψζηε ηα αληηθείκελα πνπ θαζαξίδνληαη λα κελ 
θζείξνληαη, απφ άπνςε πγηεηλήο λα είλαη άςνγα, λα έρνπλ θαζαξή φςε θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ λα θξνληίδεη ψζηε ν δείθηεο ηεο 
θαζαξηφηεηαο λα θηάζεη ζηελ πςειφηεξε δπλαηή ζηάζκε. 
10. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηά ηνπ θαη ν 
Πάξνρνο Τπεξεζηψλ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ 
πξνθχςεη. 
11. Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Μεηξψν Απνξξππαληηθψλ θαη Καζαξηζηηθψλ 
Πξντφλησλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. 
12. Σα απνξξππαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο νζκέο, λα κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ 
πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηεξίνπ. 
13. Σα θνηλά πιηθά θαζαξηφηεηαο ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ. 
14. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλνο θαη θαηάιιεινο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε 
θαζαξηζκνχ. 
15. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη 
πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε, θαζψο θαη ε 
ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή πξντφλησλ θαζαξηζκνχ πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηνλ εξγνιήπηε γηα ηελ δηελέξγεηα 
ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ. 
16. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηελ ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ-ζπζθεπψλ θαη ζηηο 
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ δεκνζίσλ θηεξίσλ. 
17. Ο εμνπιηζκφο θαη νπνηνδήπνηε άιιν εξγαιείν, θαζψο θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά θαζαξηφηεηαο ζα είλαη 
απνθιεηζηηθά θπξηφηεηαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ 
Αξηζκ. Πξση.: 

 
 

ΤΜΒΑΗ 
 
 

ΠΟΟ  : ………………… ΔΤΡΩ, ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΔΩΝ 
 
ΔΙΓΟ  : ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΧΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΗ Γ.Α. ΞΑΝΘΗ, 
(ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ, Α.Σ. ΞΑΝΘΗ, Σ.Α. ΞΑΝΘΗ, Σ.Σ. ΞΑΝΘΗ, Α.Σ. ΓΔΝΙΔΑ, 
Α.Σ. ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Α.Σ. ΔΥΙΝΟΤ, Α.. ΔΤΛΑΛΟΤ), Σ.Γ.Α. ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ 
ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΟΜΔΝΗ ΣΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ, ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ 31-12-2017 

 
ΠΑΡΟΥΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  : ………………………………… 

………………………………...... 
………………………………...... 

 
ηελ Ξάλζε ζήκεξα ηελ …………… ηνπ κελφο ………………………, ηνπ έηνπο …………., εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο ………………… θαη ψξα …………..‟, ζηελ έδξα ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο, νη 
ππνγεγξακκέλνη: 
α. Σν Διιεληθφ Γεκφζην, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ ηνλ 
…………………………., Γηεπζπληή ηεο Γ.Α. Ξάλζεο, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία 
«Τπεξεζία» θαη 
β. Ο ή Η εηαηξεία ……………………………, εδξεχνπζα …………………, κε ΑΦΜ ………………, (λνκίκσο 
εθπξνζσπνχκελε απφ …………………………………), πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία 
«Πάξνρνο Τπεξεζηώλ» ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 
 
1. Με ηελ ππ‟ αξηζκφ ………………. απφ ………………. Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, εγθξίζεθε πίζησζε 
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ………………………………….. #..................... €#, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Φ.Π.Α. θαη 
ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, γηα ηελ ακνηβή παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. Ξάλζεο, (Δπηηειείν, Α.Σ. Ξάλζεο, Σ.Α. Ξάλζεο, Σ.Σ. Ξάλζεο, Α.Σ. 
Γεληζέαο, Α.Σ. ηαπξνχπνιεο, Α.Σ. Δρίλνπ, Α.. Δπιάινπ), Σ.Γ.Α. Ξάλζεο, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ θνξέα 07 Δηδηθφο Φνξέαο 410 «Διιεληθή Αζηπλνκία» νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 
 
2. Με ηελ ππ‟ αξηζκφ ………….. απφ ……………Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γ.Α. Ξάλζεο, θαηαθπξψζεθαλ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππ‟ αξηζκφ ………… απφ ………… Γηαθήξπμεο ηεο Γ.Α. 
Ξάλζεο, πνπ δηελεξγήζεθε ηελ ………………… θαη ψξα ……………… γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηέγαζεο Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο, 
Γ.Α. ΞΑΝΘΗ, (ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ, Α.Σ. ΞΑΝΘΗ, Σ.Α. ΞΑΝΘΗ, Σ.Σ. ΞΑΝΘΗ, Α.Σ. ΓΔΝΙΔΑ, Α.Σ. 
ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Α.Σ. ΔΥΙΝΟΤ, Α.. ΔΤΛΑΛΟΤ), Σ.Γ.Α. ΞΑΝΘΗ, απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο κέρξη 31-12-2017, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, ζηνλ αλσηέξσ 
ζπκβαιιφκελν πάξνρν ππεξεζηψλ, ν νπνίνο ηελ αλαιακβάλεη, κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηα 
νπνία απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 



ΑΔΑ: 62Κ7465ΧΘ7-Ν36                                                                 ΑΔΑΜ: 17PROC005776492 

ειίδα 26 απφ 44  
Τπ‟ αξηζ. 8045/8/4-δ απφ 07/02/2017 δηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο Γ.Α  Ξάλζεο 
 

Άξζξν 1 
Αληηθείκελν ύκβαζεο – Σηκέο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
ζηέγαζεο Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Γ.Α. Ξάλζεο, (Δπηηειείν, Α.Σ. Ξάλζεο, Σ.Α. 
Ξάλζεο, Σ.Σ. Ξάλζεο, Α.Σ. Γεληζέαο, Α.Σ. ηαπξνχπνιεο, Α.Σ. Δρίλνπ, Α.. Δπιάινπ), Σ.Γ.Α. Ξάλζεο, από ηελ 
επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κέρξη 31-12-2017, φπσο απηέο κε ιεπηνκέξεηα 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο ππ‟ αξηζκφ …………………………….απφ……………… Γηαθήξπμεο ηεο 
Γ.Α. Ξάλζεο. 
Μεληαίν πνζό …………………(…………….€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ζπλ Φ.Π.Α. 
…………%, …………………..€, ήηνη ………………………………(…………………….€) 
πλνιηθό πνζό ……………(………..€) 
ηελ αλσηέξσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο, φπσο εκεξνκίζζηα, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, επηδφκαηα 
αδεηψλ θαη ενξηψλ, αζθάιηζεο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ε αμία ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ θαζαξηζκνχ σο 
θαη θάζε άιιε πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή Πξφζθιεζε δαπάλε, ζρεηηθή κε ηελ θαζαξηφηεηα ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ, σο παξαθάησ: 

 Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 
#…………………€# κεληαίσο. 

 Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά είλαη #…………………€# 
κεληαίσο.  

 Γηνηθεηηθφ θφζηνο #…………………€# κεληαίσο.  

 Κφζηνο αλαιψζηκσλ #…………………€# κεληαίσο.  

 Δξγνιαβηθφ θέξδνο #…………………€# κεληαίσο.  

 Κξαηήζεηο (5,63272%) #…………………€# κεληαίσο. 
Οη αλσηέξσ ηηκέο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη ζε 
θακία κεηαβνιή απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 
 

Άξζξν 2 
Δθηεινύκελεο εξγαζίεο 

1. Ο θαζαξηζκφο ζηνπο ρψξνπο ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηέγαζεο ησλ ζπζηεγαδφκελσλ Τπεξεζηψλ 
ΈΓΡΑ ηεο Γ.Α. ΞΑΝΘΖ (Δπηηειείν Γ.Α. Ξάλζεο, Α.Σ. Ξάλζεο, Σ.Σ. Ξάλζεο, Σ.Α. Ξάλζεο) [επηζπκεηήο 
επηθάλεηαο θαζαξηζκνχ 2.809,50 η.κ], ηνπ Α.Σ. ΓΔΝΗΔΑ [επηζπκεηήο επηθάλεηαο θαζαξηζκνχ 133,50 η.κ.], 
ηνπ Α.Σ. ΔΥΗΝΟΤ [επηζπκεηήο επηθάλεηαο θαζαξηζκνχ 126,00 η.κ.], ηνπ Α.Σ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ [επηζπκεηήο 
επηθάλεηαο θαζαξηζκνχ 97,00 η.κ.], ηνπ Α.. ΔΤΛΑΛΟΤ [επηζπκεηήο επηθάλεηαο θαζαξηζκνχ 150,00 η.κ.], θαη 
ηνπ Σ.Γ.Α. ΞΑΝΘΖ [επηζπκεηήο επηθάλεηαο θαζαξηζκνχ 1.490,00 η.κ.] φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην 
Άξζξν 3 ηεο παξνχζαο θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηεο ππ‟ αξηζκφ …………………………απφ …………………. 
Γηαθήξπμεο ηεο Γ.Α. Ξάλζεο. 
 
2. Η Αζηπλνκηθή Τπεξεζία, ηεο νπνίαο νη ρψξνη θαζαξίδνληαη, δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κνλνκεξψο, δηα ηνπ 
πξντζηακέλνπ ηεο ή ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή απηνχ, λα αλαζηέιιεη επ‟ αφξηζηνλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο ησλ θξαηεηεξίσλ, γηα ηνλ κφλν ιφγν, φηαλ δελ πθίζηαληαη, ζ‟ απηά (θξαηεηήξηα) 
γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, άηνκα πξνο θξάηεζε, χζηεξα απφ θαη‟ αξρήλ πξνθνξηθή εηδνπνίεζε - 
ελεκέξσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη ελ ζπλερεία, ηαπηφρξνλε αλαθνξά ζηελ Τπεξεζία, ε νπνία ζα 
πξνβαίλεη ζηελ άκεζε, έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, γηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκήκαηνο, κε ζρεηηθή απφθαζή ηεο, πξηλ ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 
 
3. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα: 
α. Αληηθαηάζηαζεο ζπκβαηηθψλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε άιιεο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο, κε ηηο ίδηεο 
ζπλζήθεο θαη αλάγθεο. 
β. Απμνκείσζεο ηεο επηθαλείαο ησλ ρψξσλ εληφο ησλ πνζνζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 104 ηνπ 
λ.4412/2016. Δηδηθφηεξα ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πξφζζεηεο 
εξγαζίεο εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην αλσηέξσ άξζξν, πνζνζηψλ (30% ή 15% αλάινγα ηεο Π/Τ αμίαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ), πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ γηα θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 
πξνβιεθζνχλ θαη λα θαζνξηζηνχλ κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. ηελ πεξίπησζε απηή θαζψο θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ν θαζαξηζκφο θηεξίσλ Τπεξεζηψλ νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε απηή, ν 
Πάξνρνο Τπεξεζηψλ πξέπεη λα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Η δαπάλε αλά m2 επηθαλείαο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δαπάλεο 
δηα ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκβαηηθήο ζηεγαζκέλεο επηθαλείαο. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ δελ δηθαηνχηαη λα 
δηαπξαγκαηεπζεί ηελ παξνρή ηεο επηπιένλ εξγαζίαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί θαη ε δαπάλε (επηπιένλ ακνηβή ηνπ) 
ζα ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε. 
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4. ε πεξίπησζε κεηαζηέγαζεο ηεο ζπκβαηηθήο Τπεξεζίαο θαζαξηζκνχ, ζε άιιν θηήξην ζηέγαζεο (λέν), ν 
Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην λέν θηήξην ζηέγαζεο ηεο Τπεξεζίαο 
απηήο, κε ην ίδην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο ηδίαο επηθαλείαο θαζαξηζκνχ κε ην θηήξην απφ ην 
νπνίν κεηαζηεγάζζεθε θαη ζε πεξίπησζε κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο επηθαλείαο, κε ηελ αλαινγνχζα σο ε 
πξναλαθεξφκελε παξάγξαθνο αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γη‟ απηή. 
 

Άξζξν 3 
Τπνρξεώζεηο Παξόρνπ Τπεξεζηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ πξνζαξηήκαηνο 
Α ηνπ λ. 4412/2016, λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο 
πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Η αζέηεζε ηεο 
ππνρξέσζεο απηήο, ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, θαηά ηελ έλλνηα 
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δπίζεο, σο 
ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, λννχληαη ηδίσο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/2013. 
Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε 
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
 
2. Ο εξγνιάβνο θαη ν ηπρφλ ππεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ 
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
 
3. Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ λ.3863/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 
22 ηνπ λ.4144/2013 θαη ζχκθσλα κε ηελ θαηαηεζεζφκελε πξνζθνξά σο αθνινχζσο : 
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ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ  
ΜΔΓΑΡΟ 
ΞΑΝΘΖ 

   (Νέζηνπ 2
Α
 –            

  67131 Ξάλζε ) 

Δ
Π
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634 
η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ 
ΥΧΡΟΙ - 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 
540 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

W.C. : 12 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

ΑΙΘΟΤΑ 
ΤΚΔΦΔΧΝ :  

30 η.κ. 

ΓΤΟ ΦΟΡΔ 
ΣΟ ΜΗΝΑ 

 
ΓΤΟ ΦΟΡΔ 

ΣΟ ΜΗΝΑ 
    

Α
.Σ

. 
Ξ

Α
Ν

Θ
Η


 

1.300 
η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ 
ΥΧΡΟΙ - 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 
580 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

ΚΡΑΣΗΣΗΡΙΑ : 
638,50 η.κ. 

7  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΚΤΡΙΑΚΗ) 

 

7  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΚΤΡΙΑΚΗ) 
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ΚΟΠΙΔ : 7,5 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

W.C. : 9,5 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

Σ
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. 
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Θ
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634 
η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ 
ΥΧΡΟΙ -  

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 
408 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

W.C.  : 10 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

  
ΚΟΙΣΧΝΔ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ: 
 56 η.κ.  

2 ΗΜΔΡΔ 
ΣΗΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
 

2 ΗΜΔΡΔ 
ΣΗΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
    

2. 
Γεληζέα  –  
Ν. Ξάλζεο 

  Σ.Κ. 67100 

Α
.Σ

. 
Γ
Δ

Ν
Ι

Δ
Α


 

160 
η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ 
ΥΧΡΟΙ -  

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 
126 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

W.C.  : 7,5 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

3. 
Δρίλνο –  
Ν. Ξάλζεο  

  Σ.Κ.  67300 
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. 
Δ

Υ
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Ο
Τ

 

172,90 
η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ 
ΥΧΡΟΙ -  

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 
120 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

W.C. : 6 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

4. 
ηαπξνύπνιε
– Ν. Ξάλζεο 

  Σ.Κ. 67062 
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120 
η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ 
ΥΧΡΟΙ -  

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 
90 η.κ. 

2  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ & 

ΠΔΜΠΣΗ 
 

2  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ & 

ΠΔΜΠΣΗ 
    

W.C.  : 7 η.κ. 
2  ΗΜΔΡΔ 

(ΓΔΤΣΔΡΑ & 
ΠΔΜΠΣΗ 

 
2  ΗΜΔΡΔ 

(ΓΔΤΣΔΡΑ & 
ΠΔΜΠΣΗ 

    

5. 
Δύιαιν –  
Ν. Ξάλζεο 

   Σ.Κ. 67200 
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266 
η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ 
ΥΧΡΟΙ - 

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ : 
185 η.κ. 

5 ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5 ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

W.C. : 4 η.κ. 

5 ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

 
6. 

2
ν
 ρικ  

Ξάλζεο-
Καβάιαο  
Σ.Κ. 69100 
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2.907 
η.κ. 

ΓΡΑΦΔΙΑΚΟΙ 
ΥΧΡΟΙ -  

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ :  
150 η.κ. 

3  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ, 
ΣΔΣΑΡΣΗ& 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

3  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ, 
ΣΔΣΑΡΣΗ& 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

W.C.  : 140 η.κ. 

3  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ, 
ΣΔΣΑΡΣΗ& 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ) 

 

3  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ, 
ΣΔΣΑΡΣΗ& 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ) 

    

ΙΑΣΡΔΙΟ : 20 η.κ. 

3  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ, 
ΣΔΣΑΡΣΗ& 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

3  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ, 
ΣΔΣΑΡΣΗ& 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

    

ΑΙΘΟΤΑ 
ΜΑΓΔΙΡΙΟΤ :  

225 η.κ. 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 
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Άξζξν 4 

Γηαπίζησζε εθηέιεζεο εξγαζηώλ θαζαξηόηεηαο 
1. H παξαθνινχζεζε, ε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ δηεπθξηλήζεσλ ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαη ν έιεγρνο ηεο 
θαιήο εθηέιεζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 
2. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο. 
3. Οη ππεξεζίεο ζα παξαιακβάλνληαη ηκεκαηηθά, αλά εκεξνινγηαθφ κήλα, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ Πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο, ην νπνίν ζα 
απνηειέζεη δηθαηνινγεηηθφ ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ λ.4412/2016. 
4. Χο πξνο ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ παξαιαβήο ησλ ππφ παξνρή ππεξεζηψλ, 
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 219 ηνπ λ.4412/2016. 

 
Άξζξν 5 

Πιεξσκή 
1. Η πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζε κεληαία βάζε, αθνχ ππνβιεζνχλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηελ Γ.Γ.Ο.Δ../Γ.Δ.Δ.Π.Γ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ. 
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε EURO. 
2. Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΚΑΔ 0875 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Φνξέα 07 Δηδηθφο 
Φνξέαο 410 «Διιεληθή Αζηπλνκία», νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

 
Άξζξν 6 

Κξαηήζεηο 
1. Σνλ πάξνρν ππεξεζηψλ βαξχλνπλ θξαηήζεηο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 5,63272, ήηνη : 
i) Yπέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ Πξνζσπηθνχ ΔΛ.Α., ζπλνιηθνχ πνζνχ 5,57056%, σο εμήο: 
Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 2,72%, Μ.Σ.. 2,72%, ήηνη κεξηθφ ζχλνιν 5,44% θαη επί ηνπ κεξηθνχ ζπλφινπ ηέιε 
ραξηνζήκνπ 2% θαη επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%, 
ii) Yπέξ ηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 0,06216 %, σο εμήο: 
0,06 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, θξάηεζεο αλαινγηθνχ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3 % επί 
ηεο πξναλαθεξζείζαο θξάηεζεο θαη θξάηεζεο ππέξ ΟΓΑ πνζνζηνχ 20 % επί ηνπ ραξηνζήκνπ 
2. Δπίζεο ζα παξαθξαηεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
3. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ βαξχλεηαη κε ηελ ραξηνζήκαλζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 7 
Πνηληθέο ξήηξεο - Αλσηέξα Βία 

1. Χο πξνο ηηο πνηληθέο ξήηξεο, γηα εθπξφζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/12016. 
2. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε 
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

Άξζξν 8 
Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο – θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο. 

1. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016. 
2. Όηαλ νη ππεξεζίεο ή νη επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ απνδέθηε ησλ 
ππεξεζηψλ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/2013, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, θαηαβάιινληαη, φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ νη 
απνδνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. 
3. Όηαλ νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 
δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε αιινδαπψλ ή 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
Δπίζεο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 
αλσηέξσ δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο. Η πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ζηνλ εξγνιάβν γηα παξαβάζεηο ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ΚΟΠΙΑ 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΠΤΛΗ:   
5 η.κ. 

5 ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 

 

5  ΗΜΔΡΔ 
(ΓΔΤΣΔΡΑ  

ΔΧ & 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ) 
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ζνβαξφηεηαο γηα δεχηεξε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ 
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζηελ θήξπμε ηνπ εξγνιάβνπ έθπησηνπ. 

 
Άξζξν 8Α 

ε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζην ζηάδην ηερληθήο αμηνιόγεζεο, παύεη απηνδηθαίσο ε παξνρή ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ 
θαζαξηόηεηαο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ απνδεκίσζε ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ, γηα ην ππόινηπν 
ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ. 

 
Άξζξν 9 

Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο 
Η ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016, γίλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 
Άξζξν 10 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο. 
(ζε ζπληξέρνπζα πεξίπησζε, ήηνη γηα ζύκβαζε αμίαο αλώηεξεο από ην πνζό ησλ 20.000,00 € εθηόο Φ.Π.Α.) 

 
1. Πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 
θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, 
ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α., κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 

Αξηζκόο Ζκεξνκελία Δθδόηεο Πνζό Τπέξ ηνπ 

     

 
2. Η εγγχεζε απηή επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ κεηά ηελ πιήξε θαη 
θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 11 
Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη: 
α) νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
β) νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
 
- Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 
ππνγξάθηεθε λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν (2) φκνηα πξσηφηππα, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία 
επηθνιιήζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα έλζεκα. 
- Έλα απφ ηα πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο πήξε ν Πάξνρνο Τπεξεζηψλ θαη ην άιιν θαηαηέζεθε ζηελ Τπεξεζία. 

 
 
 
 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 
 

ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ      Ο ΠΑΡΟΥΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
Ο Γηεπζπληήο 

Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
 
Σίηινο Δθδφηε 
Ηκεξνκελία έθδνζεο.................. 

 
 

ΠΡΟ : Σελ Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Ξάλζεο  
 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ……………....…… ΔΤΡΧ ………….. 
 
1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 
…………… (θαη νινγξάθσο) …………………………… ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, 
ππέξ ηεο Δηαηξείαο …………………………………, ΑΦΜ.………………………, νδφο 
…………………..………………, αξηζκφο ……………, ΣΚ…………………... (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ 
εηαηξηψλ (1) …………………………. , (2) …………………………….., θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη 
σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο 
πξνκεζεπηψλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηή ησλ φξσλ ηεο ππ‟ αξηζκφ ………………… ζχκβαζεο, πνπ 
ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ …………….……………………… (αξηζκφο δηαθήξπμεο ………/………, εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ……/……/…………) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο θαη 
ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ……………………. ΔΤΡΧ απηήο. 
 
2. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά 
ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα 
ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
3. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξχλεη. 
 
4. Η παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, 
νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ. 
 
5. Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα 
ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί 
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 
 
 

Με εθηίκεζε 
ΔΚΓΟΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Γηακνξθσκέλν, κε βάζε ηνπο φξνπο (ιφγνπο απνθιεηζκνχ, θξηηήξηα επηινγήο θ.ιπ.) ηεο ππ‟ αξηζ. 8045/8/4-δ 
απφ 07/02/2017 δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο Γ.Α. Ξάλζεο (ΔΑΑΓΗΤ Δξψηεζε 36). 

 
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1 θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 
 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 
 

 
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα) / αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ] 
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [0001760] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΝΔΣΟΤ 2Α, ΞΑΝΘΗ, Σ.Κ. 67131] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΑΝΘ/ΜΟ ΣΔΡΝΑΚΑ ΘΧΜΑ] 
- Σειέθσλν: [2541084107] 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [adxanthis@astynomia.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ] 
 

 
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 
[Παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α. 
Ξάλζεο θαη ΣΓΑ Ξάλζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κέρξη ηελ 
31-12-2017, 
CPV: 90900000-6 «Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο»] 
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΤΠΗΡΔΙΔ] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 
[8045/8] 
 

 
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ  
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [  ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη 

[  ] 
 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 
Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 
 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή 
ή κεζαία επηρείξεζε3; 

 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 
θνηλνχ κε άιινπο4; 

[  ] Ναη [  ] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, 
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 
 

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

 
 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 
 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 
κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 
ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
5
 

 
 

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα 
θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 
θαησηέξσ; 

[ ]Ναη [ ]Όρη 
 

 
 
 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α 
θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, 
δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ. 
 
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 
αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο 
πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 
 
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα 
από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο 

 
 

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο 
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα) 

 
 

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο; 
 

[ ]Ναη [ ]Όρη 
 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 
ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ζα αλαιάβνπλ: 
[…] 

 
 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή 
ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό 
ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη 
ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ). 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
6
 

 
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε

7
· 

 
2. δσξνδνθία

8,9
· 

 
3. απάηε

10
· 

 
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

11
· 

 
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο

12
· 

 
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ

13
. 

 

 
 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 
 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ

14
 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 
έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 
 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

15
 

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
16

: 
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

α) Ηκεξνκελία:[ ], 
ζεκείν-(-α): [ ], 
ιφγνο(-νη):[ ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]  
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

17
 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»)

18
; 

[  ] Ναη [  ] Όρη 
 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
19

: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
 
 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 
 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο

20
, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
 

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε: 
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα 
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 
 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;

21
 

ΦΟΡΟΗ 
 
 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη 
-[] Ναη [] Όρη 
 
 
-[……]· 
 
 
-[……]· 
 
 
 
γ.2)[……]· 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη 
-[] Ναη [] Όρη 
 
 
-[……]· 
 
 
-[……]· 
 
 
 
γ.2)[……]· 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

22
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 
 
 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

[ Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, ] 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 
δηθαίνπ

23
; 

Ναη [ ] Όρη 
 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[ ] Ναη [ ] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα

24
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 
 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
 
[.......................] 
 
 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο; 
[ ] Ναη [ ] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[..........……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δειψλεη φηη: 

 
Α: Καηαιιειόηεηα 

 
 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε 

. 
 
 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο

25
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 
πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

 
 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε:  

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ 
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 
απαηηνχκελα πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ 
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 
απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 
 
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 
δειώζεσλ. 
 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη26, εθηόο εάλ : 
 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο 
κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ27. 
 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η...  

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 
ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 
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_________________________________________________ 
1 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην 
ζχλνιν απηψλ 
 
2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
 
3 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο 
ζθνπνχο. 
 
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 
εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ 
ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα 
επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 
4 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
 
5 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 
ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο 
ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

 
6 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' 
εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο 
πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
7 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
 
8 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
 
9 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά 
φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη 
ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε 
λνκνζεζία). 
 
10 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο 
Σύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ κε 
απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
 
11 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 
εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
 
12 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26

εο
 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ 
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
 
13 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5

εο
 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε 
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
 
14 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
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15 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
 
16 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
 
17 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
 
18 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη 
ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην) 
 

19 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 
ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 
 
20 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην). 
 
21 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 
δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 
πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
 
22 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
 
23 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
 
24 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ 
άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
 
25 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε 
νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 

 
26 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
 
27 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 
αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή 
ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε. 


