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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΓΑΣΙΑ : << ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ Ν.Ρ.Δ.Δ. Ρ.Α.Κ.Ρ.Ρ.Α. ΤΟΥ

Ν.Ρ.Δ.Δ. ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ >>

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Α. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 ΜΕ Φ.Ρ.Α. 24%

ΚΤΙΙΩΝ

ΚΑΙ

33/2019

(48.387,10 + 11.612,90 Φ.Ρ.Α.)
ΧΗΣΗ 2019
Κ.Α. : 15.6274.0001
CPV: 90911200-8

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
1. Άρκρο 1: Διατάξεισ
Η εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ διζπεται από τισ διατάξεισ:
1.

του Ν. 4412/8-8-2016 ( ΦΕΚ Αϋ 147/8-8-2016) « δθμόςιεσ ςυμβάςιεσ ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν , προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ

2. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων»
6. Της αριθ 30/19 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας οι
όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.
7. Της αριθ. 68/19 Απόφασης της Προέδρου

8.Του Ν. 3861/10 ‘’ Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ’’, ‘’Ρρόγραμμα διαφγειασ ‘’ και άλλεσ διατάξεισ .
9. Το άρκρο 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ τροπ. Με το άρκρο 22 του Ν. 4144/2013
Άρκρο 2: υμβατικά ςτοιχεία

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργαςίασ είναι:
1. Τεχνικι περιγραφι
1

2. Η Γενικι Συγγραφι υποχρεϊςεων
3. Ο Ρροχπολογιςμόσ και τιμολόγιο τθσ προςφοράσ
4. Η διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ

Άρκρο 3: Εργαςία

Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν για τον
«ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΕΛΕΤΙΝΑ» για το ζτοσ 2019 , όπωσ περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα.
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΙΑ
ΥΩΡΟΙ ΔΡΓΑΙΑ
α/α

ΥΩΡΟΙ
ΑΘΛΖΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ

1.

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ [ΚΛΔΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΟΙ ΥΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΤΛΙΟΙ)]

2.

2Ο ΚΛΔΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΜΠΑΚΔΣ ΠΑΝΑΓΙΩΣΖ ΒΟΓΙΑΣΕΖ ( ΓΟΤΒΑ) ( 740 μ2)

3.

ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 136 680 κ2
ΓΗΠΔΓΟ ΡΟΤΜΔΛΙΩΣΗ [ΚΛΔΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΟΙ ΥΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΤΛΙΟΙ]

4

ΓΗΠΔΓΟ ΜΑΓΟΤΛΑ [ΚΛΔΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΟΙ ΥΩΡΟΙ( ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΤΛΙΟΙ)]

5

ΚΛΔΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ 1ΟΤ -3ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

6

ΚΛΔΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ 2ΟΤ -4ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

7.

ΚΛΔΙΣΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΡΙΟ ΜΠΑΚΔΣ ( παιαηεο απνζεθεο ειαηνπξγηθεο )
ΚΣΙΡΙΑ

8.
9.
10.

Κ.Α.Π.Η. Α΄-Β΄& ΜΑΓΟΤΛΑ 800κ2
ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΔΩΝΙΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 300Μ2 ΟΓΟ ΓΡΑΓΟΤΜΗ 37
ΚΣΙΡΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΓΚΑΛΟΤ-ΚΙΜΩΝΟ 11 1.000 κ2
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΖ
α/α

1.

ΥΩΡΟΙ

ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ

ΥΡΟΝΟ

ΔΡΓΑΙΔ

.ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ

1.ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ - ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ:

4 ώρες ην πξωί

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκα
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά

7.30π.κ. εωο 11.30κ.κ.

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξωλ
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ,ηνίρνη, νξνθέο ,
ΑΒΒΑΣΟ ΚΑΙ ΚΤΡΙΑΚΖ θνπθώµαηα , ληνπδηέξεο, απνιύκαλζε w.c. , θωηηζηηθά,
4 Ώρες
παινπίλαθεο, ηωλ θπιαθίωλ ,απνδπηεξίωλ ,αηζνπζώλ
Καηόπηλ ζπλελλόεζεο κε εθγύκλαζεο ,ηνπαιεηώλ γήπεδν πνδνζθαίξνπ , αύιηνπ
ηελ ππεξεζία αλάινγα κε ρώξνπ θ.ι.π.)
ηνπο
• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωο εμνπιηζκνύ πνπ
πξνγξακκαηηζκέλνπο
βξίζθεηαη ζε εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ
αγώλεο θαη ηηο
ηαδίνπ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : γξαθεία, θαξέθιεο,
πξνπνλήζεηο .
βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθά όξγαλα θ.ι.π.)
•Καζαξηζκνί
κήλεο.

θξεαηίωλ αγωληζηηθνύ ρώξνπ αλά 2

• Γηα θάζε αληηθείµελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη ρξήζε
θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ

2.

2Ο ΚΛΔΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΙΟ
ΜΠΑΚΔΣ ( ΓΟΤΒΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΣΖ ΒΟΓΙΑΣΕΖ

1.ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκα
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά

4 ωρες από

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ επηθαλεηώλ
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ληνπδηέξεο,
απνιύκαλζε w.c.,
,ηνίρνη, νξνθέο, θνπθώµαηα,
θωηηζηηθά, παινπίλαθεο

14.30κ.κ. έωο 18.30κ.κ.
Δπίσης
ΑΒΒΑΣΟ : 4ΩΡΔ
. ΚΤΡΙΑΚΖ : 4ΩΡΔ
Αλάινγα κε ηηο
πξνπνλήζεηο θαη ηνπο
αγώλεο
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• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζµνύ πνπ
βξίζθεηαη ζηνπο εζωηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ (
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : ζξαλία, γξαθεία, θαξέθιεο,
βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθά όξγαλα )
• Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη ρξήζε
θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ

3.

ΓΖΠΔΓΟ ΡΟΤΜΔΛΙΩΣΖ
(ΚΛΔΙΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΟΙ
ΥΩΡΟΙ )1000μ2

ΓΔΤΣΔΡΑ εως
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 8 ωρες

1.ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ - ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ:

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκα
Από 14.30 εωο 22.30 Δπίσης ζαθνύιαο
ΑΒΒΑΣΟ : 8ΩΡΔ

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξωλ
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ,ηνίρνη, νξνθέο
ΚΤΡΙΑΚΖ : 8ΩΡΔ
,θνπθώµαηα, ληνπδηέξεο, απνιύκαλζε w.c.
,
Αλάινγα κε ηηο πξνπνλήζεηο παινπίλαθεο, ηνπ θπιαθίνπ ,απνδπηεξίωλ
,αίζνπζαο ηαηξνύ
,ηνπαιεηώλ, γεπέδνπ
θαη ηνπο αγώλεο
πνδνζθαίξνπ, αύιηνπ ρώξνπ θ.ι.π.)
• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πνπ
βξίζθεηαη ζε εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξνπο
ηνπ θηηξίνπ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : γξαθεία,
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθά
όξγαλα θ.ι.π.)
• Αλα δύν κήλεο Καζαξηζκνί
αγωληζηηθνύ ρώξνπ

θξεαηίωλ

• Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη
ρξήζε θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ.
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ΓΖΠΔΓΟ ΜΑΓΟΤΛΑ

.ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 5 ωρες
16.30 έωο 21.30

Δπίσης
ΑΒΒΑΣΟ : 5ΩΡΔ
ΚΤΡΙΑΚΖ : 5ΩΡΔ

1.ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ - ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ:
• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκα
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά
• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξωλ
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ,ηνίρνη, νξνθέο
,θνπθώµαηα, ληνπδηέξεο, απνιύκαλζε w.c.
,
θωηηζηηθά,
παινπίλαθεο
ηωλ
θπιαθίωλ
,απνδπηεξίωλ ,αηζνπζώλ εθγύκλαζεο ,ηνπαιεηώλ
γήπεδν πνδνζθαίξνπ θ.ι.π.)

Αλάινγα κε ηηο πξνπνλήζεηο • Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πνπ
βξίζθεηαη ζε εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξνπο
θαη ηνπο αγώλεο
ηνπ θηηξίνπ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : γξαθεία,
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθά
όξγαλα θ.ι.π.)
• αλα δύν κήλεο Καζαξηζκνί
αγωληζηηθνύ ρώξνπ

θξεαηίωλ

• Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη
ρξήζε θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ
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5.

ΚΛΔΙΣΑ ΓΤΜΝΑΣΖΡΙΑ 1ΟΤ - .ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ
3ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
2Ωξεο
13.30 εωο 15.30

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκα
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά
• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ
επηθαλεηώλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα,
κνθέηεο, απνιύκαλζε 2 w.c., ,ηνίρνη, νξνθέο
,θνπθώµαηα , θωηηζηηθά, παινπίλαθεο
• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πνπ
βξίζθεηαη ζηνπο εζωηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ (
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : ζξαλία, γξαθεία,
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθά
όξγαλα )
• Γηα θάζε αληηθείµελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη
ρξήζε θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ
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ΚΛΔΙΣΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖΡΙΟ
ΜΠΑΚΔΣ (παλαιές αποθήκες
ελαιοσργικής)

ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ ΠΑΡΑΚΔΤΗ • Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκα
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά
2 ΩΡΔο
5 θνξέο/εβδνκάδα
• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ
Από 13.30 εωο 15.30
επηθαλεηώλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα,
Πηζαλή αιιαγή ωξαξίνπ ζε απνιύκαλζε 2 w.c., ,ηνίρνη, νξνθέο ,θνπθώµαηα,
ζπλελλόεζε κε ηελ ππεξεζία θ.ι.π.)
• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πνπ
βξίζθεηαη ζηνπο εζωηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ (
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : ζξαλία, γξαθεία,
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθά
όξγαλα )
• Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη ρξήζε
θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ

5

7

3

ΚΣΙΡΙΑ

Κ.Α.Π.Ζ.

1.- .ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ

1.ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ - ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ:
• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκα
ζαθνύιαο θαζεκεξηλά.

ην Α΄ Κ.Α.Π.Η.
3 Ωξεο

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξωλ
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ,ηνίρνη, νξνθέο
,θνπθώµαηα, απνιύκαλζε w.c., θνπδίλα
,
παινπίλαθεο, θιηκαθνζηάζηα θ.ι.π.)

7.30 κ.κ.εωο 10.30κ.κ
.

• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πνπ
βξίζθεηαη ζε εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξνπο
ηνπ θηηξίνπ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : γξαθεία,
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, όξγαλα
θπζηθνζεξαπείαο θ.ι.π.)

.2.- ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ
ην Β΄ Κ.Α.Π.Η.
3 Ωξεο
7.30 κ.κ.εωο 10.30κ.κ

•Μία θνξά ην κήλα θαζαξηζκόο εμωηεξηθώλ
παινπηλάθωλ

3.- .ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ

Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη ρξήζε
θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ.

ην Κ.Α.Π.Η. ΜΑΓΟΤΛΑ
3 Ωξεο
7.30 κ.κ.εωο 10.30κ.κ
Πηζαλή αιιαγή ωξαξίνπ ζε
ζπλελλόεζε κε ηελ ππεξεζία

8.

ΔΚΘΔΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΓΔΤΣΔΡΑ
ΛΔΩΝΙΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ
300Μ2 ΟΓΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ 37 2 ώξεο

• Απνθαηηλή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκα
ζαθνύιαο θαζεκεξηλά.

8.30 έωο 10.30
ΠΔΜΠΣΗ
2 ώξεο
8.30 έωο 10.30

• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ ρώξωλ
(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα, ,ηνίρνη, νξνθέο
,θνπθώµαηα, απνιύκαλζε w.c., θνπδίλα
,
παινπίλαθεο, θιηκαθνζηάζηα θ.ι.π.)
• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πνπ
βξίζθεηαη ζε εζωηεξηθνύο θαη εμωηεξηθνύο ρώξνπο
ηνπ θηηξίνπ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : γξαθεία,
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, θ.ι.π.)
•Μία θνξά ηε βδνκάδα
ρώξνπ.

θαζαξηζκόο

αύιηνπ

Σν ωξάξην θαζνξίδεηαη από Γηα θάζε αληηθείκελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη ρξήζε
ην

πξόγξακκα

εθζέζεωλ.
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ηωλ θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ.
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ΚΣΙΡΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΔΤΣΔΡΑ -ΣΔΣΑΡΣΗ
ΠΑΓΚΑΛΟΤ-ΚΙΜΩΝΟ 11 1.000 ΠΑΡΑΚΔΤΗ
μ2
2 ώξεο

δαπέδωλ ηωλ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ ηνπ θηηξίνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα :

7.30- 9.30
ε

- Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – θνύπηζκα
θαη ζθνπγγάξηζκα όιωλ ηωλ

Σωλ δύν θιηκαθνζηαζίωλ κε ηηο θνππαζηέο, Δμωζηώλ Α΄

ζπλελλόεζε

κε

ηελ θαη Β΄ νξόθνπ,

Κακπίλαο

αλειθπζηήξα,

Τπνγείνπ ρώξνπ κεηξεηώλ Γ.Δ.Η. Καζαξηζκόο

ππεξεζία

παινζηαζίωλ ρώξνπ εηζόδνπ (ηδάκηα θαη αινπκίληα) –
Αίζνπζαο δηαιέμεωλ.
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ΚΛΔΙΣΑ ΓΤΜΝΑΣΖΡΙΑ 2
4ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΟΤ

- .ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΩ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ
2Ωξεο
13.30 εωο 15.30

• Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ- Καιαζάθηα – Άιιαγκα
ζαθνύιαο-θαζεκεξηλά
• Καζαξηζµόο εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ
επηθαλεηώλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : δάπεδα,
κνθέηεο, απνιύκαλζε 2 w.c., ,ηνίρνη, νξνθέο
,θνπθώµαηα , θωηηζηηθά, παινπίλαθεο
• Καζαξηζµόο πάζεο θύζεωλ εμνπιηζκνύ πνπ
βξίζθεηαη ζηνπο εζωηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ (
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : ζξαλία, γξαθεία,
θαξέθιεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, αζιεηηθά
όξγαλα )
• Γηα θάζε αληηθείµελν θαζαξηζµνύ ζα γίλεηαη
ρξήζε θαηάιιειωλ πιηθώλ θαη µέζωλ

ΑΡΘΡΟ 5:Σπόπορεκηέλεζηρ.
Ζ ππεξεζία είλαη δπλαηφλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ –εθφζνλ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ,
είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ. (άξζξν
117 παξ.1 Ν.4412/16) – λα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ.
Γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη απινπνηεκέλε πξνθήξπμε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 66. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα πξνζθαιεί επηπιένλ θαη ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο
θoξείο, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζνη ζηε ζρεηηθή αγνξά. (άξζξν 117 παξ.2
Ν.4412/16)
Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ
απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν
117 παξ.3 Ν.4412/16)
Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
(άξζξν 117 παξ.5 Ν.4412/16)
Άπθπο 6:Εγγςήζειρ
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο (ζε πεξίπησζε δηαγσληζκνχ: δελ απαηηείηαη εθηφο αλ άιισο αλαθέξεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο: Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη ππιν ή καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 72
παξ.1β ηνπ Ν.4412/16)
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο:

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα

παξάζρνπλ «Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ
ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ ή ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ. (άξζξν 72
παξ.2 ηνπ Ν.4412/16)
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ οπιζηική πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 72 παξ.1β ηνπ Ν.4412/16).
ΔπηζηξνθήΔγγπήζεσλ:
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ ανάδοσο κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ

εγγχεζε

ζπκκεηνρήο

επηζηξέθεηαη

ζηνπο

λοιπούρ

πξνζθέξνληεο

κεηά:

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ
θαη
γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη
36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α΄ 52), εθφζνλ απαηηείηαη. (άξζξν 72 παξ.1α ηνπ Ν.4412/16)
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ οπιζηική πνζνηηθή
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 72 παξ.1β ηνπ
Ν.4412/16)
Άπθπο 7:Πποθεζμίερ-Παπαλαβήεπγαζιών
Ζ ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγγξακκα θαη γηα νθηψ κήλεο
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε ρξνληθψλ ππεξβάζεσλ επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ην άξζξν 218 ηνπ Ν.
4412/2016.
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα µε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 221. (άξζξν 219 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16)
Άπθπο8:ΤποσπεώζειρΑναδόσος


Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ
πιηθψλ, ησλ εξγαιείσλ, κεραληθψλ κέζσλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο ελ γέλεη αζθάιεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη λα εθηειεί επ' απηνχ ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο
λφκνπο θαη δηαηάμεηο, θέξνληαο ηελ επζχλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα θάζε ζπλέπεηα πνπ
ζα πξνθχςεη απφ ηελ κε εθαξκνγή ηνπο.

αηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πξέπεη ν Αλάδνρνο λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, έηζη ψζηε λα
απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε αηχρεκα ζηνπο εξγαδφκελνπο ή ζε ηξίηνπο.


Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. Ζ δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα
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βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ο κηζζφο, ηα επηδφκαηα αδείαο, δψξα Υξηζηνπγέλλσλ, θαη θάζε άιιε
εηζθνξά πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εξγαζία, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή δελ επζχλεηαη
γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη
ην πξνζσπηθφ ηνπ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αηχρεκα. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί
λα επηβαξπλζεί ε αλαζέηνπζα αξρή κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ,
θαζψο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζε μέλε
ηδηνθηεζία. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα, θάζε δεκηά ή βιάβε
πνπ εμαηηίαο ηεο ή ιφγσ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί, ζα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ
ηνπ θηηξίνπ



Άιιν ζρεηηθφ ε απαξαίηεην πιηθφ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ, ζα ηα δηαζέηεη ν αλάδνρνο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ, πγηέο, άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ
πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο ζπλέπεηαο, ήζνπο θαη ζπκπεξηθνξάο.



Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θαη ρσξίο αληηξξήζεηο θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ, ην νπνίν ζα θξηζεί αθαηάιιειν (γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα νπνηαδήπνηε ιφγν), κφιηο
εηδνπνηεζεί ζρεηηθά θαη εγγξάθσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή .



Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη άκεζα απφ ηνλ ρψξν
ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκβάζεσο κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.



Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε
ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ .



Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο λφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία
(εξγαηηθή λνκνζεζία-Δ...Δ) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ
παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ, θ.ι.π. λα επζχλεηαη δε έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε
θάζε ππνρξέσζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο.



Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πξνζσπηθά έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.



ε πεξίπησζε δε, πνπ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ αλσηέξσ, ζα θαηαγγειζεί ε
ζχκβαζε (κε ηνλ αλάδνρν) κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο.



Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη
ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην,
νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα
αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο.



Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, σο ηερληθφο ππεχζπλνο, γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ
ζα πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ.

Α. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ γξαθείσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
1. Γάπεδα – θνχπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη ζθνπγγάξηζκα - Καζεκεξηλά
2. Σνίρνη – Καζάξηζκα κε πγξφ ηξίςηκν – Μεληαία
3. Έπηπια – Ξεζθφληζκα θαη πγξφ θαζάξηζκα- θάζε δχν εκέξεο
4. Καιαζάθηα – Άιιαγκα ζαθνχιαο-θαζεκεξηλά
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Β. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ εξκαξίσλ, ληνπιαπψλ θαη θαζηζκάησλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
1. Δξκάξηα – Ξεζθφληζκα θαη πγξφ θαζάξηζκα - θάζε 15 εκέξεο
2. Νηνπιάπεο - Ξεζθφληζκα θαη πγξφ θαζάξηζκα- θάζε 15 εκέξεο
3. Καζίζκαηα - Ξεζθφληζκα θαη πγξφ θαζάξηζκα- θαζεκεξηλά
Γ. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηδακηψλ θαη πεξζίδσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
1. Πεξζίδεο – Τγξφ θαζάξηζκα-Μεληαία
2. Σδάκηα εζσηεξηθά θαη κάξκαξα -- Τγξφ θαζάξηζκα- θάζε 15 εκέξεο
3. Σδάκηα εμσηεξηθά θαη κάξκαξα -- Τγξφ θαζάξηζκα- θάζε 15 εκέξεο
Γ. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ W.C. πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
1. Γάπεδα – θνπγγάξηζκα κε ρξήζε θαη απνιπκαληηθψλ- Καζεκεξηλά
2. Σνίρνη – Τγξφ θαζάξηζκα κε ρξήζε θαη απνιπκαληηθψλ- Καζεκεξηλά
3. ηθψληα – Ρίςε δηαιχκαηνο ρισξίνπ κε αλαινγία 1 δηζθίν αλά 500 ml λεξνχ
4. Νηπηήξεο -- Τγξφ θαζάξηζκα κε ρξήζε θαη δηαιχκαηνο ρισξίνπ κε αλαινγία 1 δηζθίν αλά 500 ml
λεξνχ- Καζεκεξηλά
5. Λεθάλεο -- Τγξφ θαζάξηζκα κε ρξήζε θαη δηαιχκαηνο ρισξίνπ κε αλαινγία 1 δηζθίν αλά
500 ml λεξνχ- Καζεκεξηλά
6. Καιαζάθηα – Άιιαγκα ζαθνχιαο θαζεκεξηλά- Καζεκεξηλά
7. Έιεγρνο ζπκπιήξσζε ζαπνπληνχ θαη ραξηηνχ πγείαο αιιά θαη ρεξηψλ- Καζεκεξηλά
Δ.

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζηα ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΑ – ΔΞΩΣΔ – ΓΗΑΓΡΟΜΟΤ –

ΜΠΑΛΚΟΝΗΑ
1. Γάπεδα – θνπγγάξηζκα κε ρξήζε θαη απνιπκαληηθψλ- θαζεκεξηλά
2. Σνίρνη – Τγξφ θαζάξηζκα κε ρξήζε θαη απνιπκαληηθψλ-εβδνκαδηαία
Ε. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζηνπο ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ
Καζεκεξηλψο θαζάξηζκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, πγξφ θαζάξηζκα ζηα ηνηρψκαηα
απηψλ, θαζάξηζκα θαη πιχζηκν νη θαζξέπηεο θαη νη πφξηεο.
Ζ. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζηηο ΠΟΡΣΔ ΔΗΟΓΩΝ
Οη πφξηεο ησλ εηζφδσλ ζα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλψο κε πγξφ θαζάξηζκα θαη ρξήζε απνιπκαληηθψλ
θαη ζα μεζθνλίδνληαη επηκειψο.
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Θ. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζηηο ΑΠΟΘΖΚΔ
Οη απνζήθεο ζα θαζαξίδνληαη κε: ζθνχπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη ζθνπγγάξηζκα κηα θνξά

ηελ

εβδνκάδα. Ζ απνζήθε πνπ ζα θπιάζζνληαη ηα πιηθά ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα απνιπκαίλεηε κία θνξά ηελ
εβδνκάδα.
Η. Ζ εξγαζία θαζαξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ παινπηλάθσλ ζα εθηειεζηεί
Ν.Π, θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.

κία θνξά ην κήλα επηινγήο ηνπ

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ηνπ ρψξνπο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ γηα λα
ιάβνπλ γλψζε ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.
Άπθπο 9: Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
9.1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά δηάθνξεο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο θαη εμσξατζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ
. Ζ αλάζεζε ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ , θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, ιφγσ ηεο
έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθφ. Αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ αλά εξγαζία
πεξηιακβάλνληαη ζην Σεχρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο
Ο ανάδοσορ θα ππέπει να ηηπεί ηο ππόγπαμμα καθαπιζμού , από άπηια καηαπηιζμένο πποζωπικό,
καηάλληλα εξοπλιζμένο με ηα απαπαίηηηα ζύνεπγα και εγκεκπιμένα ςλικά καθαπιζμού και
απολύμανζηρ.

9.2 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΣΩΝ

ΣΕΥΝΙΚΩΝ

ΣΟΙΥΕΙΩΝ

ΣΩΝ

ΓΔΝΗΚΑ
Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο θαη θαηάιιεινο γηα ηε ρξήζε πνπ
πξννξίδεηαη. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα
ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, ψζηε ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα είλαη απξφζθνπηε.

Σν

πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ
δεκνζίσλ θηηξίσλ.
Ο Δμνπιηζκφο ζα πξέπεη:
Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, γηα θαζαξηφηεηα. Όια ηα αλαγθαία πιηθά
θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη πιένλ θαηάιιεια. Σα πιηθά θαζαξηζκνχ λα
κελ πξνθαινχλ θζνξέο (βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. .
9.3 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ


Απνξξππαληηθά – απνιπκαληηθά - απνζκεηηθά.



Απνξξππαληηθά – θαζαξηζηηθά δχζθνισλ ξχπσλ.



Απνιπκαληηθά επηθαλεηψλ



Γπαιηζηηθφ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ

Όλα τα απαπαίτητα σπησιμοποιούμενα πποϊόντα καθαπισμού και απολύμανσηρ ππέπει να πληπούν τοςρ
εξήρ όποςρ:
 Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ θαζαξηφηεηα,


ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα είλαη θαηαρσξεκέλα ζην Μεηξψν Απνξξππαληηθψλ θαη
Καζαξηζηηθψλ πξντφλησλ ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο.



Σα πξντφληα απνιχκαλζεο λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ
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Φαξκάθσλ θαη λα θέξνπλ αξηζκφ αδείαο θπθινθνξίαο ηνπο.


Να θέξνπλ ζήκαλζε CE.



Να

ηεξνχλ

πξφηππα

πνηφηεηαο

θαη

λα

είλαη

σο

πξνο

ηελ

παξαγσγή

ηνπο

πηζηνπνηεκέλα θαηά EN ISO 9001.


φια ηα πξντφληα λα κελ 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 ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Γήκνπ.



Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ
θαζαξηζκνχ (θαζαξηζηέο) ζηε ζπζθεπαζία θαη κε ηε ζχλζεζε – δηάιπζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο
ηνπο.

Άπθπο 10:Επαγγελμαηική ικανόηηηα
Οη πξνζθέξνληεο κεηαμχ ησλ άιισλ γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα
ππνβάινπλ επίπνηλήαπνθιεηζκνχ, ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ επηηπρή αλάιεςε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο θάζε νκάδαο, ηα νπνία πξέπεη λα
απαζρνιεί λφκηκα θαζψο θαη ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο.



Βεβαίσζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ επηκειεηεξίνπ ή ηνπ ΓΔΜΖ.
Καηάινγνο ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο αλαζέζεηο θαζαξηζκνχ πνπ ηνπο έρνπλ
αλαηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ θαη νη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο απηψλ ή
νη επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο απηψλ.



ε πεξίπησζε λένπ επηρεηξεκαηία πνπ δελ έρεη πξνυπεξεζία σο εξγνιάβνο κπνξεί λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε σο εξγαδφκελνο ζε ζπλαθή επαγγέικαηα γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε κε ηελ
ζρεηηθή δήισζε ηνπ εξγνδφηε ηνπ πεξί ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηεο εξγαζία ηνπ.



Τπεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί
λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) Δ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ
σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ.



Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα αλαθέξνπλ ηα πιηθά θαζαξηζκνχ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ
Κξάηνπο, ΔΟΦ θιπ. θαη ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.



Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα αλαθέξνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ρψξσλ γηα ηνπο νπνίνπο αθνξά ν θαζαξηζκφο.

Άπθπο11:ΣπόπορΠληπωμήρ
Ο αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη ηκεκαηηθά, κε ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηα
απαξαίηεηα παξαζηαηηθά.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο
ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα
απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ.
ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απαηηνχληαη θαη’
ειάρηζηνλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
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α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηµήµαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα µε ην άξζξν 219, λ4412/16.
β) Σηµνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.
γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». δ)
Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο (άξζξν 200 παξ.5 ηνπ Ν.4412/16)
ε) Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (ΑΠΓ) φπνπ θαίλνληαη νη εξγαδφκελνη θαη νη εκέξεο εξγαζίαο
(γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξψηνπ ηηκνινγίνπ)
ζη) Έληππν επηζεψξεζεο εξγαζίαο φπνπ θαίλνληαη νη ψξεο εξγαζίαο θαη νη εκεξνκελίεο πξφζιεςεο. Θα
πξνζθνκίδεηαη ζηηο αιιαγέο – πξνζζήθεο ηνπ πξνζσπηθνχ.

Άπθπο12 έκπηωζη ηος αναδόσος
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
αξκφδηαο επηηξνπήο:
α) εθφζνλ δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίζηεθε κε εηδηθή
πξφζθιεζε,
β) ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ: αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο.

Άπθπο13 :Πληπωμή–θόποι–ηέλη–κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη ηκεκαηηθά, κε ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ Αλαδφρνπ εληφο ελφο
κήλα απφ ηελ

έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ

ηηκνινγίσλ

(1)

θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ

παξαιαβήο θαη ζχκθσλα κε ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά απφ ηελ έθδνζε
ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζπλνδεπφκελν κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά γηα εμφθιεζε. Ο αλάδνρνο
επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α.. Δπηπιένλ, θαηά ηηο πιεξσκέο ζα παξαθξαηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θφξνο
εηζνδήκαηνο θαη ε πξνβιεπνκέλε απφ ην λ. 4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ..……» θξάηεζε, επί ηνπ θαζαξνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.
Άπθπο14 :Εκσώπηζηηηρεπγαζίαρ ζεηπίηο
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ, κέξνπο ή ηνπ φινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζπκβάζεσο.
Άπθπο15 :Επίλςζη διαθοπών
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 273 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006.
Άπθπο16:Διοικηηικέρ πποζθςγέρ
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο
θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30)
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Δπί

ηεο

πξνζθπγήο,

απνθαζίδεη

ην

αξκφδην

απνθαηλφκελν

φξγαλν,

χζηεξα

απφ

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή
πξνζθπγή. (άξζξν 205 Ν.4412/16)

Ελευςίνα 2019
ΘΕΩΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

O ΡΟΕΔΟΣ

ΑΙΚ. ΜΑΙΝΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΑΓΙΜΑΚΗΣ

14

Α/Α ΣΔΤΥΟ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ν.Ρ.Δ.Δ. ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ελευςίνα 12/02/2019
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ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ Ν.Ρ.Δ.Δ. Ρ.Α.Κ.Ρ.Ρ.Α. ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ >>
Α. ΜΕΛΕΤΗΣ : 33 /2019
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 ΜΕ Φ.Ρ.Α. 24%
(48.387,10 + 11.612,90 Φ.Ρ.Α.)
ΧΗΣΗ 2019
Κ.Α. : 15.6274.0001
CPV: 90911200-8-

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Μονάδα
ΠοςόΑ/Α

Εργαςία

Σιμι
Μζτρθ-

τθτα

μονάδασ

φνολο

60.000,00

48.387,10

ςθσ

1

Εργαςίεσ για τον «ΚΑΘΑΡΙΜΟ
ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΣΟΤ
1
ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ» για το ζτοσ
2018
2019
όπωσ
αυτζσ Τεμάαναφζρονται
αναλυτικά
ςτθν
τεχνικι ζκκεςθ τθσ υπϋαρ. 81/ 2018 χιο
μελζτθσ

Κατ' αποκοπι το
ςφνολο τθσ
οκτάμθνθσ
περιγραφόμενθσ παροχισ
εργαςίασ ςτθν
τεχνικι ζκκεςθ
τθσ υπϋαρ. 81 /
2018 μελζτθσ

Φ.Π.Α.24%
Γενικό
φνολο
ΘΕΩΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

O ΡΟΕΔΟΣ

ΑΙΚ. ΜΑΙΝΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΑΓΙΜΑΚΗΣ
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11.612,90
60.000,00 €

Α/Α ΣΕΤΥΟ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

Ελευςίνα , 12/02/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΓΑΣΙΑ : << ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΤΙΙΩΝ

ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ Ν.Ρ.Δ.Δ. Ρ.Α.Κ.Ρ.Ρ.Α. ΤΟΥ

Ν.Ρ.Δ.Δ. ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ >>

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Α. ΜΕΛΕΤΗΣ : 33/2019

ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 ΜΕ Φ.Ρ.Α. 24%
(48.387,10 + 11.612,90 Φ.Ρ.Α.)

Κ.Α. : 15.6274.0001
CPV: 90911200-8-

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
Άρκρο 1ο.
Εργαςίεσ για τον «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ» για το ζτοσ 2019 όπωσ αυτζσ αναφζρονται
αναλυτικά ςτθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ υπϋαρ. 33 / 2019 μελζτθσ.
ΣΙΜΗ ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (1) ΣΕΜΑΧΙΟΤ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. (Αρικμθτικά και ολογράφωσ) :
60.000,00 ευρϊ ( εξιντα χιλ. ευρω )
Φ.Π.Α. 24%: 11.612,90 ευρϊ (ζντεκα χιλ. εξακόςια δϊδεκα ευρω και ενενιντα λεπτά )
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΚΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (Αρικμθτικά και ολογράφωσ) :
60.000,00 ευρϊ ( Εξιντα χιλιάδεσ ευρϊ )
ΗΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΗΘΗΚΕ
O ΡΟΕΔΟΣ

ΑΙΚ. ΜΑΙΝΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΑΓΙΜΑΚΗΣ
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Α/Α ΣΕΤΥΟ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

Ελευςίνα,

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

12 /02 /2019

ΕΓΑΣΙΑ : << ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΤΙΙΩΝ

ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ Ν.Ρ.Δ.Δ. Ρ.Α.Κ.Ρ.Ρ.Α. ΤΟΥ

Ν.Ρ.Δ.Δ. ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ >>

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Α. ΜΕΛΕΤΗΣ : 33/2019

ΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 ΜΕ Φ.Ρ.Α. 24%
ΧΗΣΗ 2018-2019
Κ.Α. : 15.6274.0001

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Άρκρο 1ο.
Εργαςίεσ για τον «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ» για το ζτοσ 2019 όπωσ αυτζσ αναφζρονται
αναλυτικά ςτθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ υπϋαρ. 33/ 2019 μελζτθσ.

ΣΙΜΗ ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. (Αρικμθτικά και ολογράφωσ) :

Φ.Π.Α. 24% (Αρικμθτικά και ολογράφωσ):

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (Αρικμθτικά και ολογράφωσ) :

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

17

Α/Α ΣΕΤΧΟ 6

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΣΗΛΕΦΩΝΟ: FAX:

e-mail:
Παξαθαινχκε λα θάλεηε δεθηή ηε ζπκκεηνρή καο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ
αξ. πξση. / -08-2019 δηαθήξπμεο
γηα
ηελ
γεληθή
ππεξεζία
«ΚΑΘΑΡΙΜΟ
ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ 2 019 »,
πξνυπνινγηζκνχ
74.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%), θαζψο θαη ην θάθειν ηεο
πξνζθνξάο καο ν νπνίνο πεξηέρεη θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο θαη θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.

Ο ΑΙΣΩΝ

(θπαγίδα – ςπογπαθή) (Νόμιμορ
εκππόζωπορ)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)

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

Για διαδικαζίεςζύναυηςδημόζιαςζύμβαζηςκάηφηφνορίφνηφνοδηγιών

ΜέροςI:Πληροθορίεςζτεηικάμεηηναναθέηοσζααρτή/αναθέηονηαθορέα1 καιηηδιαδικαζίαανάθεζης
Παροτή πληροθοριών δημοζίεσζης ζε εθνικό επίπεδο, με ηις οποίες είναι δσναηή η αδιαμθιζβήηηηη
ηασηοποίηζη ηης διαδικαζίας ζσναθής δημόζιας ζύμβαζης:
Α: Ονομαζία, διεύθςνζη και ζηοισεία επικοινυνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ (αα)/ αναθέηονηα θοπέα (αθ)
- Ονομαζία: Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΓΗΜΟΤ ΔΛΔΤΙΝΑ ]
- Κυδικόρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ / Αναθέηονηα Φοπέα ΚΗΜΓΗ : [……….]
- Σασςδπομική διεύθςνζη / Πόλη / Σασ. Κυδικόρ: [ ΠΑΓΚΑΛΟΤ- ΚΙΜΩΝΟ 11 ΔΛΔΤΙΝΑ Σ.Κ. 19200]
- Απμόδιορ για πληποθοπίερ: [ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ]
- Σηλέθυνο: [2105565617]
- Ηλ. ηασςδπομείο: [prom@pakppa.gr]
-Γιεύθςνζη ζηο Γιαδίκηςο (διεύθςνζη δικηςακού ηόπος) (εάν ςπάπσει): [www.pakppa.gr]
Β: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ

ΚΑΘΑΡΙΜΟ
ΚΣΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΣΟΤ
ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ 2 0 19 »,
- Σίηλορ ή ζύνηομη πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ζσεηικού

CPV): [ με CPV 9 0 9 1 0 0 0 0 - 9 ]
- Κυδικόρ ζηο ΚΗΜΓΗ: [ 19REQ004546076 ]
- Η ζύμβαζη αναθέπεηαι ζε έπγα, ππομήθειερ, ή ςπηπεζίερ : [ΤΠΗΡΔΙΔ]
- Δθόζον ςθίζηανηαι, ένδειξη ύπαπξηρ ζσεηικών ημημάηυν : [ΝΑΙ]
- Απιθμόρ αναθοπάρ πος αποδίδεηαι ζηον θάκελο από ηην αναθέηοςζα απσή (εάν ςπάπσει):
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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ΜζροσII:Πλθροφορίεσςχετικάμετονοικονομικόφορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi :
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:
ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντθςθ:

[ ] Ναι *+ Πχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι [] Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ,
και
ςε
κάκε
περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι α) [……]
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό

20

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι *+ Πχι

ε) [] Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ [] Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντθςθ:
[ ]
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φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ []Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα
με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα
από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ
εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ
οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δενςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει []Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
[…]
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ
φορζασ
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν
παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο(ικατθγορίαυπεργολάβων).
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ΜζροσIII:Λόγοιαποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσxii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiii·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ [] Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

α) Ημερομθνία:[ ],
ςθμείο-(-α): [ ],
λόγοσ(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ [……]
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) [ ]
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
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ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο [] Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xix
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ [] Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι *+ Πχι
-[] Ναι *+ Πχι

γ.1) [] Ναι *+ Πχι
-[] Ναι *+ Πχι

-[……+·

-[……+·

-[……+·

-[……+·

γ.2)[……+·
δ) [] Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
[……]

γ.2)[……+·
δ) [] Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
[……]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, [] Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του
περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ
και
xxiv
εργατικοφ δικαίου ;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
[] Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: […….............]
Βρίςκεται
ο
οικονομικόσ
φορζασ
ςε [] Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxv
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ
ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπ’ αυτζσ τισ
περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό [] Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
[] Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
[..........……]
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ [] Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ […...........]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
[] Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
[……]
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

[] Ναι *+ Πχι

[.........…]
[] Ναι *+ Πχι

[...................…]

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι [] Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [….................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
[] Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
[……]
Μπορεί

ο

οικονομικόσ

φορζασ

να [] Ναι *+ Πχι
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επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
xxxi
4 ν. 3310/2005 :
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ [] Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
[] Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
[……]
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ΜζροσIV:Κριτιριαεπιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια [] Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxii; του:
Εάν
θ
ςχετικι
τεκμθρίωςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του

Απάντθςθ
[…]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
[ …+ [] Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
αναφζρετε:
[……+[……+[……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiii:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: [……] κφκλοσ εργαςιϊν:[……][…]νόμιςμα
ζτοσ: [……] κφκλοσ εργαςιϊν:[……][…]νόμιςμα
ζτοσ: [……] κφκλοσ εργαςιϊν:[……][…]νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
[……],[……][…]νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: [……] κφκλοσ εργαςιϊν: [……][…] νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: [……] κφκλοσ εργαςιϊν: [……][…] νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: [……] κφκλοσ εργαςιϊν: [……][…] νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον [……],[……][…] νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά […................................…]
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ
περίοδο,
αναφζρετε
τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ
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διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα αξία)
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι [……][…]νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι [……..........]
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
[……][……][……]
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ
.

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν
και
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
[…]
Ζργα: [……]
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
[…...........]
Ρεριγραφι

ποςά

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να [……..........................]
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, [……]
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον [……]
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να [....……]
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
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θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

[] Ναι *+ Πχι

α)*......................................……]

β) [……]
[……]

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι [……]
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να [....……]
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
xlii
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα [] Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα
δείγματα,
περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
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Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα [] Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει [] Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
[] Ναι *+ Πχι

[……] [……]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να [] Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι
κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των
υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον
διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ
όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφδιαλόγουκαιςυμπράξεισκαινοτομίασμόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
[….]

[] Ναι *+ Πχιxliv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]xlv
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα
με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των
ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν
εγγράφων που αναφζρονταιxlvi, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlvii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... [προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α],
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... [να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο] του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... [προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)].

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): [……]

i

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

ii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ
ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμφρια ευρϊ.
iii

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
iv

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

v

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vi

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ
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ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
vii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό
για
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
viii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς.
42).
ix

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
x

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του
Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xi

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου
2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ
αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ
αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xv

Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
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xx

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα,
κατ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των
μζτρων που λιφκθκαν.
xxi

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του
ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω
ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxix

Ρρβλ άρκρο 48.

xxx

Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxi

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000)
ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο
Παράρτθμα αυτό.
xxxiii

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xxxix

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xl

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
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xli

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ
από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ
υπθρεςιϊν.
xlii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω
τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα
Γ ανωτζρω.
xliii
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
Επαναλάβετε

όςεσ

φορζσ χρειάηεται.

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

xlv

Ρρβλ και

άρκρο 1 ν. 4250/2014
xlvii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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