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Γ.Δ.Υ.&Ε./ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ιουλίας Ανδρεάδη 01, ΤΚ. 49100 - Κέρκυρα
Α.Φ.Μ.:090169846 – Δ.Ο.Υ.:ΙΒ΄ Αθηνών
Αρμόδιος: Αρχιφύλακας ΤΖΙΜΑΣ Κωνσταντίνος
2661029134-6,  2661035889
email: adkerkyras.diax@astynomia.gr
Αρ. Πρωτ.: 8045/1/650-γ΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές
εγκαταστάσεις των Αστυνομικών υπηρεσιών της Δ.Α
Κέρκυρας,
που
στερούνται
προσωπικού
καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών,
για το έτος 2021, ως εξής:
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις α) του Αστυνομικού
Μεγάρου Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα (οδός
Ιουλίας Ανδρεάδη 01), β) του Αστυνομικού Τμήματος
Αχιλλείων με έδρα τις Μπενίτσες Κέρκυρας, γ) του
Αστυνομικού Τμήματος Παλαιοκαστριτών με έδρα
την Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας δ) του Αστυνομικού
Τμήματος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα τις Καρουσάδες
Κέρκυρας, ε) του Αστυνομικού Τμήματος Παξών με
έδρα τον Γάιο Παξών, στ) του Τμήματος Συνοριακής
Φύλαξης Κέρκυρας με έδρα τον Ύψο Κέρκυρας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΩΝ (CPV)
90910000-9 «Υπηρεσίες καθαρισμού»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Τακτικός προϋπολογισμός,
Α.Λ.Ε.2420204001
και
Ε.Φ.1047-201-1600200,
οικονομικού έτους 2021.

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4. της παρούσας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της
Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών
αναγκών, για το έτος 2021, προϋπολογισθείσης δαπάνης εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (67.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% σύμφωνα με τους όρους που εξειδικεύονται στην παρούσα και
τα συνημμένα Παραρτήματα, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης
που συναποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα
επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01
Κέρκυρα

Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ

49 100
2661029134-6
2661035889

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

adkerkyras.diax@astynomia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γραφείο Μερικής Διαχείρισης Χρηματικού

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.astynomia.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
(Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης) και συγκεκριμένα στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση:
 Στην διεύθυνση (URL) www.diavgeia.gov.gr του προγράμματος «Διαύγεια»
 Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)
 Στην διεύθυνση (URL) www.corfucci.gr του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, στο οποίο θα αποσταλεί η
παρούσα διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@corfucci.gr).
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις: www.diavgeia.gov.gr,
www.promitheus.gov.gr & www.corfucci.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν.4412/2016 και σύμφωνα με
τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή Παραρτήματα, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2420204001 του τακτικού
προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα: 1047-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας»,
οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1744/20/1526412 από 17/07/2020 Απόφαση
Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της Δ/νσης Υποστήριξης/Α.Ε.Α., με Α.Δ.Α.: 995Κ46ΜΤΛΒ-4ΩΨ
και ΑΔΑΜ Έγκρισης: 20REQ007059721.
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
σύμβασης
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των
Αστυνομικών υπηρεσιών της Δ.Α. Κέρκυρας , που στερούνται προσωπικού
καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021, ως
εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις α) του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας με
έδρα την Κέρκυρα (οδός Ιουλίας Ανδρεάδη 01), β) του Αστυνομικού
Τμήματος Αχιλλείων με έδρα τις Μπενίτσες Κέρκυρας, γ) του Αστυνομικού
Τμήματος Παλαιοκαστριτών με έδρα την Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας δ) του
Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα τις Καρουσάδες
Κέρκυρας, ε) του Αστυνομικού Τμήματος Παξών με έδρα τον Γάιο Παξών, στ)
του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κέρκυρας με έδρα τον Ύψο Κέρκυρας.
(Τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσας διακήρυξης.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΩΝ (CPV)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

90910000-9 «Υπηρεσίες καθαρισμού»
Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται για το χρονικό διάστημα από την
01/01/2021 μέχρι και την 31/12/2021.
Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η 01/01/2021 χωρίς να έχει υπογραφεί η
σχετική σύμβαση, η διάρκεια αυτής άρχεται από την επόμενη της υπογραφής
της.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ
Ν. 4412/2016

Μηνιαίος προϋπολογισμός: #4.502,69€# συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων
κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% (#5.583,33€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%,), το οποίο είναι και το ανώτατο όριο
για το τίμημα των προσφορών που θα υποβληθούν.

(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ)

Ετήσιος προϋπολογισμός [για δώδεκα (12) μήνες)]: #54.032,26€#
συμπεριλαμβανομένου
των
νόμιμων
κρατήσεων
και
μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (#67.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.24%).

Φ.Π.Α.

Ο εκάστοτε ισχύων. Για τον υπολογισμό του φόρου στην παροχή υπηρεσιών
εφαρμόζονται οι συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται
απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 & 18 του Ν.2859/2000,
όπως ισχύει.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε.
2420204001 του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα: 1047-2011600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας», οικονομικού έτους 2021
Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524 %, οι οποίες
κατανέμονται ως ακολούθως:
i) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού
5,57056%, ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του
μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
ii) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,07252%, ως εξής:
0,07 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους
χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης
υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
iii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως
εξής:
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους

Σελίδα 5 από 76
της υπ’ αριθμό 8045/1/650-γ από 16/11/2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

ΑΔΑ: κράτησης
6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας
και κράτησης
υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου.
Οι παραπάνω κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.
Επίσης, κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο
64 του ν.4172/2013 (Α΄-167) φόρος εισοδήματος, ήτοι 8% επί της καθαρής
αξίας των τιμολογίων αφαιρουμένων των ανωτέρω κρατήσεων, ο οποίος
βαρύνει τον προμηθευτή.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή), για το σύνολο των προς καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Δεδομένου ότι, οι προς παροχή υπηρεσίες θα παρέχονται σε χώρους που έχουν τον χαρακτήρα «χώρων
ασφαλείας», για τον πληρέστερο συντονισμό του απασχολούμενου προσωπικού και την διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, η παρούσα σύμβαση, ΔΕΝ διαιρείται σε τμήματα (αρθ.59 παρ.1
Ν.4412/2016). Ως εκ τούτου, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Η Προσφορά που θα υποβληθεί, θα καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των εργασιών και το
σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νης Αστυνομίας
Κέρκυρας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης, άλλως
οι προσφορές θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Τις διατάξεις
α) Του Ν. 1481/1984 ΄΄Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης΄΄, όπως αυτές ισχύουν (ΦΕΚ Α΄- 152/810-1984).
β) Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λ.π»(Α.143) όπως τροποποιήθηκε –
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα (Α.143) και
γ) Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.
4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄-240).
δ) Του Ν.2286/1995 (Α’-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων» όπως
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
ε) Του Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.
1975/1991 και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το Ν. 2676/1999.
στ) Του Ν.2690/1999 (Α’-45) , αρθ.21 , «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
ζ) Του Ν.3861/2010(Α’-112) «Ενίσχυση Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων & Πράξεων
Κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες
διατάξεις».
η) Το άρθρο 3 του Ν.3938/2011(Α’-61) «Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη & άλλες διατάξεις».
θ) Του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), όπως ισχύουν.
ι) Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 231 του
Ν.4281/2014 «Κεφάλαιο Β΄ Γενική Διάρθρωση – Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας» και ισχύει.
ια) Του Ν. 4412/2016 (Α.147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
ιβ) Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
ιγ) Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύουν.
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ιδ) Του Π.Δ. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
ιε) Του Π.Δ.14/2001 (Α’-12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.
ιστ) Του Π.Δ. 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα
έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι
σήμερα.
ιζ) Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.
ιη) Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, όπως τροποποιήθηκε –
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα( Α.145).
ιθ) Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Δ.Ε.Ε.Π.Δ.» (Α.235).
κ) Του Π.Δ. 7/2017 (Α.14) «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών
υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
κα) Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄-119).
κβ) Toυ Π.Δ. 83/2019 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών" (Α' -121).
2. Την υπ΄αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/485 από 03/04/2020 Απόφαση κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας
του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων
Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄-1362/14-04-2020).
3. Την υπ’αριθμ. ΓΔΟΕΣ/4/28-θ΄ από 19/12/2016 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.(Β.4130).
4. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/358-δ΄ Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Λειτουργία Γενικών και
Μερικών Διαχειρίσεων Ελληνικής Αστυνομίας.»
5. Την υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έγκριση
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016(Α΄147), για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών»(Β΄.3698).
6. Το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 (Α΄-115)«Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (Α΄-88) «Αντιμετώπιση
της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και με το άρθρο 39 του Ν.
4488/2017 (Α΄-137) και ισχύει μέχρι σήμερα.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/6509/ΔΠΓΚ από 05/02/2020 Απόφαση κ. Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα
«Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
“Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού (Β΄3240)”» (ΦΕΚ. Β΄375/07-022020).
8. Την υπ’ αριθμ. 8045/8/1 από 30/03/2020 Απόφαση κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας του
Πολίτη, με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί
θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, οι Υπηρεσίες των οποίων
λειτουργούν ως Ειδικοί Φορείς» (ΦΕΚ. Β΄1206/07-04-2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
8045/8/1-γ΄ από 09/09/2020 Απόφαση κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ.
Β΄3991/17-09-2020).
9. Την υπ’ αριθμ. 8045/8/1-α΄ από 30/03/2020 Απόφαση του κ. Υπουργού και του κ. Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή
υπαγόμενων στην Ελληνική Αστυνομία, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά το άρθρο 6, παρ. 2
εδάφιο δ’ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει» (ΦΕΚ. Β΄1206/07-04-2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 8045/8/1-β’ από 09/09/2020 Απόφαση κ. Υπουργού & κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
(ΦΕΚ. Β΄3991/17-09-2020).
10. Την ανάγκη με αιτιολογία: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των
Αστυνομικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού
καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021.
11. Την υπ’ αριθμ. 2/73300/2/0026 από 22/11/2019 εγκύκλιο – οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Α.Δ.Α.:99Η3Η-90Ξ).
12. Το υπ’ αριθ. 7111/20/1480792 από 13/07/2020 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας
(ΑΔΑΜ Αιτήματος: 20REQ007011779).
13. Την υπ’ αριθμό 1744/20/1526412 από 17/07/2020 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης της Δ/νσης Υποστήριξης/Α.Ε.Α., με Α.Δ.Α.: 995Κ46ΜΤΛΒ-4ΩΨ και ΑΔΑΜ Έγκρισης:
20REQ007059721.
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14. Το άρθρο 39 «Πολυετής υποχρεώσεις - Τροποποίηση του ν. 4270/2014»
και το άρθρο 40
«Διαδικασία πολυετών υποχρεώσεων – Τροποποίηση του π.δ. 80/2016» του Ν.4701/2020 «Πλαίσιο
χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.
Α΄128/30-06-2020).
15. Την Υπ’ αριθ. 8045/1/645-β από 21-10-2020 Απόφαση Σύστασης Επιτροπής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Κέρκυρας με Α.Δ.Α. ΩΑΩΤ46ΜΤΛΒ-ΕΣΩ
16. Την υπ’αριθ. 8045/1/593 από 16-01-2020 Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων κατά την διενέργεια
Συνοπτικών διαγωνισμών και διαγωνισμών απευθείας ανάθεσης από την Διεύθυνση Αστυνομίας
Κέρκυρας, για το οικονομικό έτος 2020
17. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, Π.Δ. και υπουργικές
αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 120 του ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

27/11/2020

27/11/2020

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΑ

Ιουλίας Ανδρεάδη 01 –
Κέρκυρα

Παρασκευή

Παρασκευή

2ος όροφος

ΩΡΑ

ΩΡΑ

09:00 π.μ.

09:00 π.μ.

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση
αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες
εκτέλεσης των υπό παροχή υπηρεσιών.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δε διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της
Αρμόδιας Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, εντός δύο (02) τουλάχιστον εργάσιμων
ημερών πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και
καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των
δύο προηγούμενων εδαφίων.

1.6 Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης:
α) αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr), την 16/11/2020.
β) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr ),
την 16/11/2020.
γ) θα αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@corfucci.gr) στο
Επιμελητήριο Κέρκυρας (www.corfucci.gr).

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
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εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,ΑΔΑ:
το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η αθέτηση της υποχρέωσης
αυτής, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του προμηθευτή, κατά την έννοια της περ. θ΄ της παρ.
4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. Επίσης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, νοούνται ιδίως τα
προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 22 του ν. 4144/2013 και το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄-137) και ισχύει μέχρι σήμερα
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

Το συμφωνητικό – σύμβαση.



Η παρούσα Διακήρυξη με τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.



Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).




Οι τεχνικές προδιαγραφές της αναθέτουσας αρχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)



Η τεχνική και οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση δωρεάν & πρόσβαση στα έγγραφα της
παρούσας σύμβασης:
 Στην διεύθυνση (URL) www.diavgeia.gov.gr του προγράμματος «Διαύγεια»
 Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)
 Στην διεύθυνση (URL) www.corfucci.gr του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, στο οποίο θα αποσταλεί η
παρούσα διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@corfucci.gr).
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :
- Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο επτά (07) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται, αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του
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διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)ΑΔΑ:
την ανάληψη
υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας
διακήρυξης.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του
Ν.4412/2016).
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
ή/και
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω
παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του
Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 και μεταγενέστερα με το άρθρο 39
του Ν. 4488/2017 (Α΄-137), νοούνται ιδίως:
(αα) η επιβολή σε βάρος των υποψήφιων εταιρειών καθαρισμού μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
(ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας καθαρισμού, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του
άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
(γγ) η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας καθαρισμού της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της
λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της
επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) μέσα
σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της
προσφοράς.
Εάν στην ως άνω περίπτωση η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, η
περίοδος αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2.γ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν.4412/2016.
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2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
του άρθρου 74
του ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
[Κριτήρια Επιλογής]
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο και να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Σε περίπτωση
που το ειδικό επάγγελμά τους δεν συνάδει με το είδος των υπό παροχή υπηρεσιών οι οικονομικοί φορείς
θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας διακήρυξης, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και 15/11/2020, να έχουν
εκτελέσει τουλάχιστον δύο (02) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, συναφείς με το αντικείμενο της
παρούσας σύμβασης, διάρκειας της κάθε σύμβασης τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών και
ανεξαρτήτως ποσού. Οι ανωτέρω συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μπορούν να είναι σε εξέλιξη (δηλαδή
να μην έχουν ολοκληρωθεί), με την προϋπόθεση ότι οι οικονομικοί φορείς να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες, μέχρι και 15/11/2020, από την συνολική διάρκεια της σύμβασης.
2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση μέρους της υπό ανάθεσης σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής – Αποδεικτικά μέσα
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους
(λόγους αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής), της παρούσας διακήρυξης και συμπληρώνεται από τους
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προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( Τ.Ε.Υ.Δ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής.
Α.1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Α.2. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Α.3. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Α.4. Τα αποδεικτικά μέσα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παραγράφου 3.2,
κατά το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
Α.5. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, του προσφέροντος οικονομικού φορέα, συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης της
παρ. 3.2 για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών μέσων.
Α.6. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
-οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
-οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον
έχουν συνταχθεί και υπογραφεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
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Β.1. Αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά) μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού .
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
β) για την παράγραφο 2.2.3.2. της παρούσας: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι, έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής του
οικείου κράτους-μέλους ή χώρας θα πρέπει να καλύπτουν και την καταληκτική ημερομηνία του
διαγωνισμού (χρόνος υποβολής της προσφοράς).
-Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως (προ της υποβολής
προσφοράς τους) τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά, ώστε να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς τους (και την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού), σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν
προσωρινοί ανάδοχοι, μαζί με τα αντίστοιχα που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους (των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016) ή, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά
χρόνος ισχύος, θα έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους. [ΣΧΕΤ: υπ’ αριθμό 2210
από 19/04/2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. (Α.Δ.Α.: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ)].
-Εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα,
αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης
-Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών
της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
-Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο η
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει επίσης τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ίδιου, ως εργοδότη ή
ανεξάρτητο επαγγελματία.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.2. της παρούσας, πέραν των ως άνω πιστοποιητικών: υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα, στην οποία να δηλώνει όλους τους φορείς στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών
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του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα
με την παρ. 2α του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.2γ της παρούσας: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α΄ και β΄ της παρούσας, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α΄ και β΄ της
παρούσας.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.4α, υποπερίπτωση (αα) της παρούσας: πιστοποιητικό του «Μητρώου
Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού» που τηρείται στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο προκύπτουν
όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 και
μεταγενέστερα με το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄-137).
- Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,
να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν
όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των οικονομικών φορέων, που
κατέθεσαν προσφορά. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.
- Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισμού», οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προσκομίζουν υποχρεωτικά
ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ενώπιου συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε
βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις που ορίζονται στην περίπτωση γ΄ παρ. 2 του
άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 και μεταγενέστερα
με το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄-137), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της
προσφοράς.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.4α, υποπεριπτώσεις (ββ) και (γγ) της παρούσας: ένορκη βεβαίωση του
νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία να βεβαιώνεται
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οικονομικού φορέα οι οριζόμενοι στις υποπεριπτώσεις λόγοι
αποκλεισμού, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
ζ) για την παράγραφο 2.2.3.8 της παρούσας: υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στην
οποία να δηλώνει ότι, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά) των κριτηρίων επιλογής της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. της παρούσας: οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5. της παρούσας: οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και
15/11/2020, με αναφορά της επωνυμίας του φορέα (πελάτη), της ημερομηνίας, της συνοπτικής
περιγραφής των προσφερόμενων υπηρεσιών, του αντίστοιχου ποσού
και του υπεύθυνου
παρακολούθησης εκ μέρους του φορέα (πελάτη).
-Προς τούτο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον
κάτωθι πίνακα:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ
(ΠΕΛΑΤΗ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ
ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ (ΠΕΛΑΤΗ)
Ονομ/μο
Τηλ.

1.
2.
3.
- Τα ανωτέρω δηλούμενα στοιχεία αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης είναι:
α) Δημόσια Αρχή με πιστοποιητικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις ή συμφωνητικά κ.ά), τα
οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.
β) Ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα παραστατικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις ή
συμφωνητικά) ή έκδοση παραστατικών ή μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ιδιωτικού φορέα
ή υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και εάν τούτο είναι δεν είναι δυνατό , του προμηθευτή.
Επισημαίνεται ότι, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να επισυνάπτουν μαζί με τον ανωτέρω πίνακα τα
αντίστοιχα κατά περίπτωση πιστοποιητικά – παραστατικά που αναφέρονται ανωτέρω, για κάθε φορέα
(πελάτη) που θα αναφέρει.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
i. Για Α.Ε. απαιτείται: α)ΦΕΚ σύστασης-ίδρυσης, β)Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, γ)Φ.Ε.Κ. ή
ανακοίνωση καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το
Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας, δ)Πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου , ε)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων
του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη
μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί,
στ)Μαζί με τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη
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δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, του νόμιμου
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, o Διευθύνων Σύμβουλος,
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών
ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
-Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υποβολής προσφοράς τα ανωτέρω φυσικά
πρόσωπα (ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Διοικητικού Συμβούλιου) είναι διαφορετικά
από τα αυτά που αναγράφονται στο ως άνω πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, τότε ο οικονομικός
φορέας προσκομίζει επιπροσθέτως σχετικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς.
ii. Για Ε.Π.Ε. απαιτείται: α)Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, β)Πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, γ)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων
του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη
μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί,
δ)Μαζί με τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και όλα τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα
ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
-Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υποβολής προσφοράς τα ανωτέρω φυσικά
πρόσωπα (Διαχειριστές) είναι διαφορετικά από τα αυτά που αναγράφονται στο ως άνω πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, τότε ο οικονομικός φορέας προσκομίζει επιπροσθέτως σχετικό πιστοποιητικό
εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής
προσφοράς.
iii. Για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. απαιτείται: α)Αντίγραφο του καταστατικού και όλων των τροποποιήσεών του ή
αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει, β)Πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, γ)Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων
του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη
μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό που έχει κατατεθεί, δ) Μαζί με
τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.
και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό
πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
-Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υποβολής προσφοράς τα ανωτέρω φυσικά
πρόσωπα (Διαχειριστές) είναι διαφορετικά από τα αυτά που αναγράφονται στο ως άνω πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, τότε ο οικονομικός φορέας προσκομίζει επιπροσθέτως σχετικό πιστοποιητικό
Σελίδα 20 από 76
της υπ’ αριθμό 8045/1/650-γ από 16/11/2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

ΑΔΑ:
6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που ίσχυε
κατά
το χρόνο υποβολής
προσφοράς.
iv. Για φυσικά πρόσωπα απαιτείται εκτύπωση εντύπου από το σύστημα TAXISNET στο οποίο θα
εμφαίνονται όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης.
v. Για συνεταιρισμούς βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του
παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το
Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως
άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των προς καθαρισμό κτιριακών
εγκαταστάσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται, με ποινή ακυρότητας, για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού και
για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νης
Αστυνομίας Κέρκυρας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας
διακήρυξης.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών αντιπροσφορών.
Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
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εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση
και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών.
2.4.2.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1.5 είτε (α)
με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο Γραφείο Μερικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Κέρκυρας. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στην αναθέτουσα αρχή, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή, το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1.5 της παρούσας
διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ος
Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 (2 όροφος) –Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη
ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021.
Αριθμός Διακήρυξης: 8045/1/650-γ΄
Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας
Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 27/11/2020 ώρα 09:00’ π.μ.

2.4.2.3 Μέσα στον φάκελο της προσφοράς «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισμού,
όλα τα ακόλουθα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία του
άρθρου 92 του ν.4412/2016, ο οποίος περιλαμβάνει:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος
περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου
2.4.2.2. στους οποίους πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ος
Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 (2 όροφος) –Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών
αναγκών, για το έτος 2021.
Αριθμός Διακήρυξης: 8045/1/650-γ΄
Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας
Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 27/11/2020 ώρα 09:00’ π.μ.

β. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ος
Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 (2 όροφος) –Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη
ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021.
Αριθμός Διακήρυξης: 8045/1/650-γ΄
Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας
Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 27/11/2020 ώρα 09:00’ π.μ.

γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ος
Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 (2 όροφος) –Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, fax και e-mail (εάν υπάρχουν)]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη
ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021.
Αριθμός Διακήρυξης: 8045/1/650-γ΄
Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας
Καταληκτική Ημερομηνία λήξης προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : 27/11/2020 ώρα 09:00’ π.μ.

2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παραγράφου 1.5 της παρούσας διακήρυξης, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.1.1 της παρούσας διακήρυξης.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στην
αναθέτουσα αρχή) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
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οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2.8. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά
τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. (Άρθρο 21 του ν.4412/2016).
2.4.2.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της
Επιτροπή Διαγωνισμού.
2.4.2.10. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2.4.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
2.4.3.1 Ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την
συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία και περιλαμβάνει:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ), σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)
και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
-Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
-Επειδή για την προς ανάθεση Σύμβαση τα κριτήρια επιλογής είναι κοινά, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί ένα (01) Τ.Ε.Υ.Δ.
-Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) συμπληρώνεται, υπογράφεται και
υποβάλλεται, ως εξής:
i) Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (II,III, IV και VI)
συμπληρώνονται από τους οικονομικούς φορείς, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν
επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης.
ii) Το Μέρος ΙΙ.Α. συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, με την επισήμανση ότι για τους
ελληνικούς οικονομικούς φορείς, εφόσον δεν τηρείται μέχρι την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) επίσημος κατάλογος εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής], κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 83 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, στο Τ.Ε.Υ.Δ. Μέρος ΙΙ : «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό
φορέα», στην Ενότητα Α : «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και συγκεκριμένα στην
Σελίδα 24 από 76
της υπ’ αριθμό 8045/1/650-γ από 16/11/2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
ερώτηση: «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής];», να δηλώνεται αρνητική απάντηση (επιλέγοντας «ΟΧΙ»), και να μην
συμπληρώνονται οι ερωτήσεις που ακολουθούν στα στοιχεία (α) έως (ε).
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του
παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το
Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.
Πέρα από τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής στη
διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο της χώρας
εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής ημεδαπού οικονομικού φορέα σε
επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την εγγραφή του οποίου δύναται να επικαλεστεί συμπληρώνοντας την
σχετική ένδειξη στο Τ.Ε.Υ.Δ.
iii) Το Μέρος ΙΙ.Β. συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς.
iv) Το Μέρος ΙΙ.Γ. συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, με την επισήμανση ότι στην
περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν πληροί τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις,
αναφορικά με την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του
Ν.4412/2016, ως ισχύει, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από
τη νομική φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις.
Σ’ αυτή την περίπτωση ο προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τ.Ε.Υ.Δ. στο μέρος ΙΙ.Γ, ότι θα
στηριχτεί σε τρίτους (άλλους οικονομικούς φορείς), σημειώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη (επιλέγοντας
«ΝΑΙ») και επισυνάπτει χωριστά έντυπα Τ.Ε.Υ.Δ., για κάθε οικονομικό φορέα που θα του παράσχει
στήριξη.
Στα επισυναπτόμενα χωριστά Τ.Ε.Υ.Δ. των οικονομικών φορέων που θα παράσχουν στήριξη στον
προσφέροντα οικονομικό φορέα, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ. Δεδομένου ότι, η στήριξη
παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις,
αναφορικά με την τεχνική – επαγγελματική ικανότητα, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη, συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος
IV, για κάθε έναν από τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
Το/α χωριστό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. των οικονομικών φορέων που θα παράσχουν στήριξη στον προσφέροντα,
συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής». Το/α ανωτέρω χωριστό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και
υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του
ν.4412/2016. Εφόσον, ο τρίτος οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ.
υπογράφεται μόνο από αυτόν.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι κατασκευαστές/ παραγωγοί ή/ και οι κάθε είδους «προμηθευτές» ειδών/
υλικών/ προϊόντων των οικονομικών φορέων/συμμετεχόντων δεν αποτελούν, κατά γενικό κανόνα, τρίτους
φορείς , υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (αντίστοιχο άρθρο 63 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ), στις ικανότητες των οποίων αυτοί στηρίζονται και, συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ εκ μέρους τους. (Πρβλ. Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ).
Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης συγκεκριμένο κριτήριο
επιλογής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων, όπως να διαθέτει συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, τότε,
εφόσον ο προσφέρων δεν διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα και στηρίζεται
στις ικανότητες τρίτων ως προς αυτά, ο οικονομικός φορέας που παρέχει στον προσφέροντα τις εν λόγω
εγκαταστάσεις/μηχανήματα είναι τρίτος, κατά τα προαναφερθέντα, και απαιτείται να προσκομίσει
Τ.Ε.Υ.Δ., στο οποίο δηλώνει ότι στηρίζει τον προσφέροντα ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής,
ήτοι διαθέτει τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις/ μηχανήματα που απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. [Πρβλ.
Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ].
v) Το Μέρος ΙΙ.Δ. συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, με την επισήμανση ότι στην περίπτωση
που ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της
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σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (άλλους οικονομικούς
φορείς),
στις ικανότητες των
οποίων δεν στηρίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει να
σημειώσει την αντίστοιχη ένδειξη στο Τ.Ε.Υ.Δ. στο μέρος ΙΙ.Δ. (επιλέγοντας «ΝΑΙ»).
Εάν, περαιτέρω, στηρίζεται στον υπεργολάβο και για ορισμένη/ες ικανότητες, ήτοι σε ένα ή περισσότερα
από τα κριτήρια επιλογής του Μέρους IV, τότε συμπληρώνει μόνο την Ενότητα Γ «Πληροφορίες σχετικά
με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ» του Μέρους ΙΙ, σημειώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη
(επιλέγοντας «ΝΑΙ») και όχι την Ενότητα Δ του Μέρους ΙΙ, σημειώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη
(επιλέγοντας «ΟΧΙ»).
Επισημαίνεται ότι και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ο οικονομικός φορέας επιπρόσθετα συμπληρώνει
το πεδίο με αριθμ. 10 της Ενότητας Γ (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) του Μέρους IV, το οποίο
αναφέρεται στο ποσοστό της σύμβασης (%) που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει με υπεργολαβία.
Ειδικότερα, ως προς το ως άνω πεδίο της Ενότητας Δ του Μέρους ΙΙ, και εφόσον απαιτείται η
συμπλήρωσή του, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη Ναι/Όχι και, στην
περίπτωση που συμπληρώνεται η ένδειξη «Ναι» παρατίθεται περαιτέρω σχετικός κατάλογος των
προτεινόμενων υπεργολάβων και του ποσοστού της σύμβασης που θα αναλάβει να εκτελέσει έκαστος εξ
αυτών.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους (άλλους οικονομικούς φορείς), τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α
υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης,
ο προσφέρων οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά Τ.Ε.Υ.Δ., όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙI του Τ.Ε.Υ.Δ. για
κάθε έναν από τους υπεργολάβους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
όπως αυτοί καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή
του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση
μη υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού δεν απαιτείται να υποβληθεί Τ.Ε.Υ.Δ. για υπεργολάβους στις
ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται. Εννοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο προσφέρων
οικονομικός φορέας στηρίζεται σε μία ή περισσότερες ικανότητες του υπεργολάβου του, τότε
υποχρεωτικά υποβάλλει χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. αυτού, ανεξάρτητα από το ποσοστό της υπεργολαβίας και το
συμπληρώνει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην περίπτωση (iv).
Το/α χωριστό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. των υπεργολάβων στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο προσφέροντας
οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής». Το/α ανωτέρω χωριστό/ά Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να είναι
δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον, ο τρίτος οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το
χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται μόνο από αυτόν.
vi) Το μέρος ΙΙΙ. συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς.
vii) Το μέρος IV συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς και συγκεκριμένα μόνο η Ενότητα α
«Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής». Όσον αφορά το πεδίο με αριθμό 10 της Ενότητας Γ
«Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», σε αυτό δηλώνεται συγκεκριμένο ποσοστό της υπό ανάθεσης
σύμβασης (%), το οποίο ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους (άλλους
οικονομικούς φορείς) υπό μορφή υπεργολαβίας με βάση αναφοράς την εκατοντιαία κλίμακα
ποσόστωσης (π.χ. 10%,23%,30% κλπ).
viii) Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή
του κατά νόμο υπόχρεου/ων, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Το Τ.Ε.Υ.Δ.
μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
- Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν.4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας διακήρυξης, για το σύνολο
των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
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-Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος,
νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
2.4.4 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Τεχνική προσφορά»
α) Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και να
καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης των Αστυνομικών
Υπηρεσιών της Δ/νης Αστυνομίας Κέρκυρας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
της παρούσας διακήρυξης .
β) Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
γ) Υποβάλλονται, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού, στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά» τα
εξής δικαιολογητικά:
αα) Τεχνική προσφορά στην οποία να προσδιορίζονται ακριβώς οι προσφερόμενες εργασίες
καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας
Κέρκυρας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ’ αριθμ.
8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. Κέρκυρας.
ββ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας
Διακήρυξης και στην οποία να δηλώνει:
i) την πλήρη συμμόρφωση των προσφερομένων παροχών - υπηρεσιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες
τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από
16/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. Κέρκυρας.
ii) ότι όλες οι προσφερόμενες εργασίες καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών
Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. Κέρκυρας.
iii) ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας των
κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, όπως αυτός
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α.
Κέρκυρας.
iv) ότι τα αναλώσιμα υλικά – χημικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν είναι υψηλής ποιότητας και
εγκεκριμένα από τους προβλεπόμενους Φορείς (Ε.Ο.Φ., Χημείο του Κράτους κ.λ.π.), όπως αυτά
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α.
Κέρκυρας.
v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020
Διακήρυξης της Δ.Α. Κέρκυρας.
vi) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης
της Δ.Α. Κέρκυρας, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού.
Υπόδειγμα της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας
διακήρυξης.
γγ) Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών καθαρισμού πρέπει, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού,
να αναφέρουν στην προσφορά τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄,
της παρούσας διακήρυξης, σε χωριστό κεφάλαιο του φακέλου της ‘’ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’, ξεχωριστά
για κάθε κτιριακή εγκατάσταση, τα κάτωθι στοιχεία του άρθρου 68 παρ.1 του Ν.3863/2010 όπως τροπ.
με άρθρο 22 Ν.4144/2013:
i. Τον αριθμό των εργαζομένων (ανά κτιριακή εγκατάσταση).
Σε περίπτωση όπου ο προσφέρων θα απασχολείται - εργάζεται και ο ίδιος, παρέχοντας εργασίες
καθαριότητας σε κάποια κτιριακή εγκατάσταση θα πρέπει αυτό να δηλωθεί στην τεχνική προσφορά.
ii. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας (ανά κτιριακή εγκατάσταση και αναλυτικά για κάθε εργαζόμενουπάλληλο που θα δηλωθεί ανωτέρω).

Σελίδα 27 από 76
της υπ’ αριθμό 8045/1/650-γ από 16/11/2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
iii. Την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι,
αντίγραφο της οποίας
οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού, και η
οποία (συλλογική σύμβαση) θα είναι η ισχύουσα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.
iv. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο – εργαζόμενο (ανά κτιριακή εγκατάσταση).
-Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της διακήρυξης,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το μέρος της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.5 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών.
α) Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα
με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1΄ της παρούσας
διακήρυξης.
-Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς συμπληρώνονται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους
προσφέροντες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία, επί ποινή
ακυρότητας της προσφοράς. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς
θα είναι μία και μοναδική και σύμφωνη με τις οδηγίες – διευκρινίσεις του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.2. της
παρούσας διακήρυξης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μηδενική.
β) Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών καθαρισμού πρέπει, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού, να
αναφέρουν στην οικονομική προσφορά τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, που
επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1. της παρούσας διακήρυξης, σε ξεχωριστό κεφάλαιο του φακέλου
της ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’, ξεχωριστά για κάθε κτιριακή εγκατάσταση, τα κάτωθι στοιχεία του
άρθρου 68 παρ.1 του Ν.3863/2010 όπως τροπ. με άρθρο 22 Ν.4144/2013:
i. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των αυτών
εργαζομένων, μηνιαίως (ανά κτιριακή εγκατάσταση).
ii. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, μηνιαίως (ανά κτιριακή
εγκατάσταση).
γ) Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών καθαρισμού, θα πρέπει για την διαμόρφωση της τελικής τους
προσφερθείσας τιμής, να υπολογίζουν - συμπεριλάβουν, πέραν των απορρεουσών από τα ως άνω
στοιχεία, κοστών, τα κάτωθι αναγραφόμενα:
i. Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους.
ii. Εύλογο ποσοστό κόστους των αναλωσίμων.
iii. Εύλογο ποσοστό εργολαβικού τους κέρδους.
iv. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις (συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης φόρου 8%).
Α. Τιμές
Α.1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα δοθεί, με μηνιαίο κατ’ αποκοπή αντάλλαγμα, χωρίς Φ.Π.Α.,
θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς, για το σύνολο των προς καθαρισμό κτιριακών
εγκαταστάσεων. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου (αξία ειδών και υλικών
καθαριότητας, μισθοί προσωπικού, εισφορές κλπ), οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και πέραν αυτής
ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση μπορεί να εγερθεί.
Α.2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται
σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του
πέντε.
Α.3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δαπανών μέχρι και την
παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας και πέραν αυτής ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους
απαίτηση μπορεί να εγερθεί.
Α.4. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Α.5. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στη συνολική προσφερθείσα μηνιαία τιμή,
χωρίς Φ.Π.Α, για το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας
διακήρυξης). Το μηνιαίο συνολικό κόστος, άνευ Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών,
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δεν θα ξεπερνά, επί ποινή αποκλεισμού, την μηνιαία προϋπολογισθείσα ΑΔΑ:
εκτιμώμενη
αξία, άνευ Φ.Π.Α.,
του διαγωνισμού (ήτοι: #4.502,69€#).
Α.6. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν
σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Α.7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Α.8. Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524 %, οι οποίες κατανέμονται ως
ακολούθως:
i) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής:
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη
χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
ii) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,07252%, ως εξής:
0,07 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί
της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
iii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής:
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί
της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου.
Οι παραπάνω κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.
Επίσης, κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄-167)
φόρος εισοδήματος, ήτοι 8% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων αφαιρουμένων των ανωτέρω
κρατήσεων, ο οποίος βαρύνει τον ανάδοχο.
Α.9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Α.10. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89
του ν.4412/2016.
Α.11. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η μηνιαία τιμή, άνευ Φ.Π.Α., υπερβαίνει
την μηνιαία προϋπολογισθείσα εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, άνευ Φ.Π.Α., που καθορίζεται στην
παράγραφο 1.3. της παρούσας Διακήρυξης.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, προσμετρούμενων από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας
διακήρυξης,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές, για
το ίδιο τμήμα του διαγωνισμού.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης της προθεσμίας της παραγράφου 1.5 της παρούσας διακήρυξης. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων
λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το Γραφείο Διαχείρισης της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παράγραφο 2.4.2 της
παρούσας διακήρυξης (σημειώνεται ότι στον φάκελο της προσφοράς αναγράφεται η ώρα και ημέρα
υποβολής της προσφοράς και μονογράφεται από τον υπάλληλο που την παρέλαβε) και σε καταφατική
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί
κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 1.5. της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υπεβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο
43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς
και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συμμετοχής,
των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διευθυντή της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν
διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του
κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18
του άρθρου 107 του ν.4497/2017). Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο
127 του ν.4412/2016.
ε) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από
τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
στ) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
ζ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
η) Ο τρόπος και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται
από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου
1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ.28/2015(Α΄-34), υπό την επιφύλαξη των άρθρων 21 και 70 του
Ν.4412/2016.
- Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα
υπογράψει, σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί, για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του
διαγωνισμού και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών, που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.7.2 της παρούσας διακήρυξης.
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Επισημαίνεται ότι, αίτημα που θα υποβάλλετε εκπρόθεσμα, ήτοι
μετά την ως άνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, δεν θα εξετάζεται και θα απορρίπτεται.
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Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχήΑΔΑ:
ζητήσει
την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι συμμετέχοντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως
2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας διακήρυξης,
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές),
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που καθορίζονται στην παράγραφο
2.2.7.2 της παρούσας διακήρυξης.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στον Διευθυντή της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή
το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον
προμηθευτή.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του Διευθυντή της αναθέτουσας αρχής.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρουΑΔΑ:
127 του
ν.4412/2016 και σε
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν.4412/2016,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
3.3.2 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης με
τον μειοδότη αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, δεν απαιτείται εγγύηση
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β εδάφιο τρίτο του ν.4412/2016 (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση –
Απάντηση 3). Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
3.3.3 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία του άρθρου 103 του
Ν.4412/2016, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
3.3.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως η
προσφορά, η διακήρυξη και η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
3.3.5 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 202 του ν.4412/2016:
α. Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε
υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει
παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις
δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

3.4 Ενστάσεις
3.4.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
3.4.2. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον του Διευθυντή της αναθέτουσας αρχής. Ο Διευθυντής της
αναθέτουσας αρχής αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με
ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η
ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
3.4.3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3.4.4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Σελίδα 34 από 76
της υπ’ αριθμό 8045/1/650-γ από 16/11/2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
3.4.5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολήΑΔΑ:
εκτέλεσης
και την ακύρωση
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης
της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας
αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
3.4.6. Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
3.4.7. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
4.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση
υπογραφής σύμβασης με τον μειοδότη αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ,
δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β εδάφιο τρίτο του
ν.4412/2016 (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση – Απάντηση 3)
4.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του
ν.4412/2016.
4.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
4.1.4 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της παρούσας διακήρυξης, η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
4.1.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.1.6 Επισημαίνεται ότι, η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρις της επιστροφής της στον εκδότη της.
4.1.7 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα του προμηθευτή, κατά την έννοια της περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά από τη λύση αυτής, ο ανάδοχος,
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του. Ο ανάδοχος διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό του,
τους υπεργολάβους του και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση
της σύμβασης.
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4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2
της παρούσας διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους
και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
4.5.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
4.5.2 Οποιαδήποτε, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και
θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης
με προφορική συμφωνία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.6.2. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο ανάδοχος,
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις
αναληφθείσες υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος, εφόσον η Υπηρεσία παραλείπει χωρίς νόμιμη αιτία, την
πληρωμή του οφειλόμενου, σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τμήματος.
4.6.3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων και των
εγκαταστάσεων με δικά της μέσα ή εάν οι ανάγκες της σε προσωπικό καθαριότητας καλυφθούν από
προσλήψεις ή από άλλο δημόσιο φορέα ή εφόσον παύσει τη λειτουργία της, χωρίς καμία περαιτέρω
αποζημίωση του αναδόχου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της συμβατικής περιόδου καθαρισμού.
Επίσης, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ανάλογα το μηνιαίο συμβατικό τίμημα για το
χρονικό διάστημα που κάποια από τις συμβατικές Υπηρεσίες καθαρισμού, δεν θα λειτουργήσει.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε μηνιαία βάση, με χρηματικό ένταλμα που θα
εκδίδεται, κάθε φορά, από την Δ.Ε.Ε.Π.Δ./Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. (ή από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία που θα
οριστεί), στο όνομα του αναδόχου, ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς παροχή
υπηρεσιών και αφού προσκομισθούν στην Υπηρεσία μας, από τον πάροχο υπηρεσιών, τα σχετικά
τιμολόγια.
5.1.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή και ιδίως:
α) Τιμολόγιο, υπέρ της αναθέτουσας αρχής, με την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ».
β) ΙΒΑΝ του αναδόχου (Βεβαίωση της Τράπεζας ή φ/α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου).
γ) Πρακτικά παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης των εργασιών από την ειδικά για το σκοπό αυτό,
συγκροτηθείσα Επιτροπή παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας.
5.1.3. Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου δε μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως
του πρωτοκόλλου παραλαβής.
5.1.4. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2420204001 του Ειδικού
Φορέα: 1047-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας», οικονομικού έτους 2021.
5.1.5. Toν Ανάδοχο βαρύνουν η αξία των ειδών και των υλικών καθαριότητας, οι μισθοί προσωπικού, οι
εισφορές κλπ, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524 %, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
i) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής:
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη
χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
ii) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,07252%, ως εξής:
0,07 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί
της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
iii) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, ως εξής:
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί
της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου.
Επίσης, κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄-167)
φόρος εισοδήματος, ήτοι 8% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων αφαιρουμένων των ανωτέρω
κρατήσεων, ο οποίος βαρύνει τον προμηθευτή.
5.1.6. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα
(30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην Υποπαράγραφο Ζ.5 ‘’Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών’’ της Παραγράφου Ζ’
‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές’’ του Ν.4152/2013 (Α΄-107),
καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο (δανειστής).
Το ύψος των τόκων υπερημερίας, που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή, υπολογίζεται
με βάση το επιτόκιο αναφοράς, το οποίο για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που
ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο
που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
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5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 218 του Ν.4412/2016.
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι
οποίες υπολογίζονται ως εξής:
α) Εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) (προ Φ.Π.Α.) για κάθε ημέρα πλημμελούς καθαριότητας ανά
συμβατική Υπηρεσία.
β) Διακόσια ευρώ (200,00 €) (προ Φ.Π.Α.) για κάθε ημέρα αποχής εργασίας καθαριότητας ανά συμβατική
Υπηρεσία.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
5.2.3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 203, 218 και 220 του ν.4412/2016. περί
επιβολής κυρώσεων.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.3 (Παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης) και 6.4 (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση) της παρούσας διακήρυξης, καθώς και κατ΄
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής
αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 ενδικοφανούς
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις
Τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης των εργασιών, που θα ορισθούν με Απόφαση του
Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, οι οποίες και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών σε κάθε κτιριακή εγκατάσταση
καθαρισμού θα τηρείτε από τον ανάδοχο Βιβλίο για την ημερήσια απασχόληση του προσωπικού του που
θα απασχολούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των
εργαζομένων, η ώρα άφιξης για την ανάληψη της υπηρεσίας, η ώρα αναχώρησης με την λήξη της
υπηρεσίας και υπογραφές του προσωπικού.
Το εν λόγω Βιβλίο θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά καθημερινά από το προσωπικό καθαρισμού
που θα απασχολείται στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου ως
προς την τήρηση αυτού και θα φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας. Οι καταγραφές του
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 01/01/2021 μέχρι και την
31/12/2021 και οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσας διακήρυξης και στην συναφθείσα σύμβαση.
Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η 01/01/2021 χωρίς να έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, η διάρκεια
αυτής άρχεται από την επόμενη της υπογραφής της.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, από
Τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης των εργασιών, που θα ορισθούν με Απόφαση του
Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Καβάλας για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, το οποίο θα αποτελέσει
δικαιολογητικό της δαπάνης και θα υποβάλλεται στην Αρμόδια Διαχείριση, για τη σχετική διαδικασία
πληρωμής του συνεργείου καθαρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των Επιτροπών.
6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς
έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.3 και 6.3.4 της παρούσας διακήρυξης.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
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του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων
στο άρθρο 220 του ν.4412/2016.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί
πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 6.3.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 6.3.3,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3.7. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 219 του ν.4412/2016.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
6.4.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Η Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 ως ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
6.5.2 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Α.Κ., περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.3 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.4 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
1. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των
υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 22 του ν.4144/2013, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται από
την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα
που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των
υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
2. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή
παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή.
Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν
τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην
καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου.
3. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιοδήποτε μισθωτού
του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή στον ανάδοχο του αντιτίμου των
υπό παροχή εργασιών.
4. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα:
α. Αντικατάστασης συμβατικών Αστυνομικών Υπηρεσιών με άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες, με τις ίδιες
συνθήκες και ανάγκες.
β. Αυξομείωσης της επιφανείας των χώρων εντός των ποσοστών που προβλέπονται από το άρθρο 105 του
Ν.4412/2016. Ειδικότερα η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες
εντός των προβλεπόμενων από το ανωτέρω άρθρο, ποσοστών (30% ή 15% ανάλογα της Π/Υ αξίας του
διαγωνισμού), πέραν των συμβατικών για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να
προβλεφθούν και να καθοριστούν με την παρούσα πρόσκληση, με ανάλογη αναπροσαρμογή του
συμβατικού τιμήματος και του απασχολούμενου από τον ανάδοχο προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή
καθώς και στην περίπτωση που ζητηθεί ο καθαρισμός κτιρίων Υπηρεσιών οι οποίες δεν αναφέρονται στη
παρούσα πρόσκληση, ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την Υπηρεσία μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα. Η δαπάνη ανά m2 επιφανείας θα πρέπει να προκύπτει από την διαίρεση της συνολικής
συμβατικής δαπάνης δια του συνόλου της συμβατικής στεγασμένης επιφανείας. Ο ανάδοχος δεν
δικαιούται να διαπραγματευθεί την παροχή της επιπλέον εργασίας που θα του ζητηθεί και η δαπάνη
(επιπλέον αμοιβή του) θα υπολογίζεται με τον τρόπο που προαναφέρθηκε.
γ. Τροποποίησης των χώρων καθαρισμού στα πλαίσια πάντοτε της ίδιας συνολικής επιφάνειας (ίδιο
αριθμό τ.μ.) χωρίς μεταβολή του αριθμού των ωρών εργασίας του προσωπικού της εταιρίας, χωρίς καμία
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της που δεν μπορούν να
προβλεφθούν και να καθοριστούν με την παρούσα διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος πρέπει
να ειδοποιείται εγγράφως από την Υπηρεσία άμεσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
5. Σε περίπτωση μεταστέγασης της συμβατικής Υπηρεσίας καθαρισμού, σε άλλο κτίριο στέγασης (νέο), ο
ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο κτίριο στέγασης της Υπηρεσίας αυτής, με το
ίδιο συμβατικό τίμημα στην περίπτωση της ιδίας επιφανείας καθαρισμού με το κτίριο από το οποίο
μεταστεγάσθηκε και σε περίπτωση μεγαλύτερης ή μικρότερης επιφανείας, με την αναλογούσα ως η
προαναφερόμενη παράγραφο 4β αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος γι’ αυτή.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, πρόληψη του
επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π.. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα
καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις
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νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λ.π. και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες
απουσίες για την
εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων έναντι της Υπηρεσίας.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία στην οποία παραδίδει – προσφέρει τις
υπηρεσίες καθαριότητας, πάραυτα, κάθε μεταβολή του απασχολούμενου προσωπικού καθαριότητας στις
κτιριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας διακήρυξης.
8. Η Υπηρεσία, της οποίας οι χώροι καθαρίζονται, διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, δια του
προϊσταμένου της ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, να αναστέλλει επ’ αόριστον την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στους χώρους των κρατητηρίων, για το μόνο λόγο, όταν δεν υφίστανται, σ’ αυτά
(κρατητήρια) για μακρά χρονικά διαστήματα, άτομα προς κράτηση, ύστερα από κατ’ αρχήν προφορική και
εν συνεχεία, ταυτόχρονη, έγγραφη ειδοποίηση - ενημέρωση του αναδειχθέντος αναδόχου, με
κοινοποίηση στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού (για αναπροσαρμογή του συμβατικού μηνιαίου
τιμήματος, με σχετική απόφασή της, κοινοποιώντας την στον ανάδοχο, πριν την έκδοση σχετικού
τιμολογίου).
9. Η συμμετοχή στη παρούσα διαδικασία γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ’ αυτού και
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.
10. Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς παροχή υπηρεσιών και δικαιούται να τις
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.
11. Οι συμμετέχοντες στη παρούσα διαδικασία δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
12. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε
αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. (πλην Φ.Π.Α.).
13. Η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως.
14. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
15. Κανένας από τους συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής ή άλλης Υπηρεσίας
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι η παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της
Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω, που στερούνται προσωπικού
καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Γραφειακοί χώροι : 573

-ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

Εσωτερικοί κοινόχρηστοι
χώροι (διάδρομοι –
σκάλες): 200
W.C. : 32

ος

(2 – 3 ΟΡΟΦΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ)

Αίθουσες Εκδηλώσεων
(2ος όροφος – ισόγειο):
230
Γραφειακοί χώροι
: 430
Εσωτερικοί
κοινόχρηστοι
χώροι (διάδρομοι
– σκάλες): 120
W.C. : 16

Κοιτώνες: 90
Αίθριο: 135

ΥΠΟΓΕΙΟ

1

Ιουλίας
Ανδρεάδη 01
Κέρκυρα
Τ. Κ. 49100

ος

4.790 τ.μ. (συνολική επιφάνεια κτιρίου πλην υπογείου)
1.340 τ.μ. (υπόγειο)
3.550 τ.μ. (περιβάλλον χώρος)

(ισόγειο , 2ος – 3ος
ΟΡΟΦΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ /
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ [
τ. μ. ]

2ος -3ος ΟΡΟΦΟΣ

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
[ τ.μ. ]

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣEΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕ
Σ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(εξαιρουμένων
Κυριακής &
Αργιών)
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΩΡΩΝ
ΑΝΑ
ΑΤΟΜΟ

2
[ΔΕΥ]-[ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
1
[ΠΑΡ]

Γυμναστήριο
Αποδυτήρια : 210

5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]

Γραφειακοί χώροι
: 130
Εσωτερικοί
κοινόχρηστοι

2
[ΔΕΥΤ-ΠΑΡ]
1
[ΤΕΤ]
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

4 ΑΤΟΜΑ
ΑΠΟ
4 ΩΡΕΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩ
Ν ΕΡΕΥΝΩΝ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ)
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χώροι : 1000
ΕΞΙ (6) ΗΜΕΡΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ:
ΕΤΗΣΙΩΣ ΗΤΟΙ
3.550
ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ
5
Γραφειακοί χώροι: 165
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
Εσωτερικοί κοινόχρηστοι
χώροι (διάδρομοι): 50

Κουζίνα, Σάλα, Γραφεία:
222
ΛΕΣΧΗ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ)

Εσωτερικοί κοινόχρηστοι
χώροι (διάδρομοι): 30
W.C.: 15

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)

Γραφειακοί χώροι : 55

Γραφειακοί χώροι : 653
ΥΠΟΔ/ΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Εσωτερικοί κοινόχρηστοι
χώροι
(διάδρομοι
–
σκάλες): 160

(1ος ΟΡΟΦΟΣ)
W.C. : 21

ΥΠΟΔ/ΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΤΜΗΜΑ
ΔΙΩΞΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ)

Γραφειακοί χώροι : 160

(ΙΣΟΓΕΙΟ)

5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]

Εσωτερικοί κοινόχρηστοι
χώροι (διάδρομοι ): 60

5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]

W.C. : 20

5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]

Είσοδος Κτιρίου : 180

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]

Γραφειακοί χώροι : 250
Εσωτερικοί κοινόχρηστοι
χώροι
(διάδρομοι
–
σκάλες): 230
W.C. : 38

5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
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5
Κρατητήρια: 300

Σκοπιά πύλης , W.C.: 35

ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)

2

Μπενίτσες
Κέρκυρας
Τ.Κ.49084

3

Παλαιοκαστρί
τσα Κέρκυρας
Τ.Κ.49083

4

Καρουσάδες
Κέρκυρας
Τ.Κ.49081

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
(1ος όροφοςισόγειο)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

5

Γάιος Παξών
Τ.Κ.49082

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΞΩΝ

6

Ύψος
Κέρκυρας
Τ.Κ.49083

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

180 τ.μ

230 τ.μ.

[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]
5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]

Γραφειακοί χώροι : 70

5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]

Γραφειακοί χώροι : 250

5
[ΔΕΥΤ-ΤΡ-ΤΕΤΠΕΜ-ΠΑΡ]

Γραφειακοί - εσωτερικοί
κοινόχρηστοι χώροι –
W.C.: 180

3
[ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ]

Γραφειακοί – εσωτερικοί
κοινόχρηστοι χώροι –
W.C. - κρατητήρια: 230

3
[ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ]

140 τ.μ.

Γραφειακοί – εσωτερικοί
κοινόχρηστοι χώροι –
W.C. : 140

3
[ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ]

137 τ.μ.

Γραφειακοί – εσωτερικοί
κοινόχρηστοι χώροι –
W.C. : 137

3
[ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ]

180τ.μ.

Γραφειακοί – εσωτερικοί
κοινόχρηστοι χώροι –
W.C. - κρατητήρια: 180

3
[ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ]
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1 ΑΤΟΜΟ
2 ΩΡΕΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΑΤΟΜΟ
2 ΩΡΕΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΑΤΟΜΟ
2 ΩΡΕΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΑΤΟΜΟ
2 ΩΡΕΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΑΤΟΜΟ
2 ΩΡΕΣ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α.
Να διαθέτει
 Απορροφητικά πανιά διαφόρων χρωμάτων, τύπου WETTEX ή ισοδύναμα.
 Σφουγγαράκια καθαρισμού διαφόρων χρωμάτων και διαφορετικού τύπου (μαλακό, μέτριο,
σκληρό).
 Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων και αντίστοιχα κοντάρια.
 Σάρωθρα ξηρού καθαρισμού και αντίστοιχα κοντάρια.
 Φαράσια.
 Καθαριστήρες περσίδων.
 Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων με τα εξαρτήματά τους
 Ψεκαστήρες.
 Γάντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωμάτων.
 Μικρούς κουβάδες χωρητικότητας έως 10 λίτρων.
 Απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαμιών, απορρυπαντικό και
απολυμαντικό ειδών υγιεινής, χλώριο, σακούλες απορριμμάτων (μαύρες) μικρές και μεγάλες.
 Διπλό τροχήλατο καρότσι σφουγγαρίσματος με βάση και χερούλι από χρωμιωμένο μέταλλο,
το οποίο θα διαθέτει δύο κουβάδες χωρητικότητας έως 25 λίτρων με πρόσθετη πρέσα
στυψίματος. Στον ένα κουβά θα υπάρχει διάλυμα υλικού καθαριότητας και στον άλλο κουβά
καθαρό νερό για το ξέπλυμα της σφουγγαρίστρας.
 Ηλεκτρική σκούπα ισχύος 1.200 Watt και άνω, φίλτρο κατακράτησης στερεών, μήκος
καλωδίου κατ’ ελάχιστο 10 m και μικρότερη δυνατή εκπομπή θορύβου.
 Αναλώσιμα είδη καθαριότητας (χαρτί υγείας, υγρό σαπούνι χεριών – σακούλες σκουπιδιών)
(Το κόστος των ειδών καθαριότητας που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών , συμπεριλαμβανομένου
χάρτων υγείας , κρεμοσάπουνων, σαπουνιών ,σακουλών σκουπιδιών ,θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.)
β.
Να διατηρεί τα εργαλεία σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από
άποψη εμφάνιση.
γ.
Να αντικαθιστά αμέσως τα εργαλεία του σε περίπτωση βλάβης έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη η
εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας, τα κτίρια θα
παρέχουν τον ανάλογο χώρο. Υπεύθυνος για τη φύλαξη των ανωτέρω είναι ο ανάδοχος.
 Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φορά καθαρές και ίδιου χρώματος μπλούζες
καθαριότητας, οι οποίες δεν θα είναι σκισμένες ή κακοποιημένες, θα φορά γάντια οικιακού
τύπου και παπούτσια με αντιολισθητικές σόλες.
 Οι σφουγγαρίστρες και τα πανιά πρέπει να καθαρίζονται πάντα μετά τη χρήση τους. Να
πλένονται με απορρυπαντικό και απολυμαντικό και να στεγνώνονται. Δεν θα διατηρούνται
ποτέ υγρά..
 Όλα τα υλικά καθαριότητας (σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια, πανιά ως και χαρτί υγείας και
υγρό σαπούνι στις τουαλέτες του εκάστοτε οικήματος) θα προμηθεύονται και θα
ανανεώνονται από τον ανάδοχο, όποτε απαιτείται.
 Θα τηρείται σχολαστικά η χρήση των διαφορετικού χρώματος πανιών για τον καθαρισμό
διαφορετικών χώρων ή αντικειμένων.
 Το προσωπικό καθαριότητας θα υπογράφει σε βιβλίο άφιξης - αναχώρησης το οποίο θα
τηρείται σε κάθε Υπηρεσία.
 Να τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις
διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων,
καταβολής εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) κλπ και ευθύνεται έναντι των Ελληνικών
Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.
 Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς
οργανισμούς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές θα
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις.
 Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κλπ και να καλύπτει τα κενά από
ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων έναντι της
Υπηρεσίας.
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του αφενός υποχρεούται
να ειδοποιήσει την
Υπηρεσία τουλάχιστον 48 ώρες πριν και αφετέρου να εξασφαλίσει ικανό αριθμό ατόμων για
την διεκπεραίωση της εργασίας.
Σε περίπτωση έκτακτης καταστροφικής ανάγκης (πυρκαγιά, πλημμύρα) θα υπάρχει άμεση
επικοινωνία για κάλυψη αναγκών.
Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο
προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του κάθε κτιρίου ή σε όποιον τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται
σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων, του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.

Δεδομένου ότι πρόκειται για εργασία η οποία θα εκτελείται σε χώρους που έχουν τον
χαρακτήρα χώρων ασφαλείας:
δ.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει θεωρημένη, από την αρμόδια
υπηρεσία, κατάσταση προσωπικού που θα απασχοληθεί στις συγκεκριμένες κτιριακές
εγκαταστάσεις. Η κατάσταση θα συνοδεύεται από θεωρημένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή
του διαβατηρίου του κάθε εργαζομένου καθώς και αντίγραφο του ποινικού μητρώου.
ε.
Σε περίπτωση αλλαγής ατόμων του προσωπικού του ακολουθείται η προαναφερόμενη
διαδικασία, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Υπηρεσίας.
στ.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων για την προστασία των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Αστυνομίας θα απομακρύνονται ΑΜΕΣΩΣ οι προσερχόμενοι για την παροχή
της συγκεκριμένης εργασίας και θα θεωρείται ότι αυτή δεν παρασχέθηκε με ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ του
αναδόχου.
ζ.
Το ωράριο εργασίας του προσωπικού του αναδόχου (έναρξη – λήξη εργασίας) θα ορίζεται
από τον Διοικητή της εκάστοτε Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ωρών εργασίας
που δήλωσε στην προσφορά του ο ανάδοχος.

ΙΙ. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟΥΣ
1. ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΣΚΑΛΕΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ) – ΚΟΥΖΙΝΑ - ΣΑΛΑ ΛΕΣΧΗΣ
Σε περίπτωση που η ημέρα καθαρισμού συμπίπτει με ημέρα αργίας, ο καθαρισμός θα
πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
1.1. ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ
 Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικούς σάκους και μεταφορά τους
στους κάδους απορριμμάτων.
 Τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σάκων σε όλα τα καλάθια αχρήστων και στις σκοπιές.
 Καθαρισμός όλων των επιφανειών των Η/Υ με νωπό πανί, εκτός από το κρύσταλλο της
οθόνης, που θα καθαρίζεται με στεγνό πανί.
 Καθαρισμός της οριζόντιας επιφάνειας των γραφείων με ειδικό υγρό και στις σκοπιές.
 Σκούπισμα στα δάπεδα και στις σκοπιές, διαδρόμους, σκάλες πλατύσκαλα και ανελκυστήρες,
ως και κάθε βοηθητικού χώρου, εν συνεχεία σφουγγάρισμα αυτών με ειδικό υγρό.
 Πλύσιμο με απορρυπαντικό των ψυκτών των διαδρόμων.
1.2.
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόμενα στην παράγραφο ΙΙ.1.1 και εντός του ωραρίου μίας
εκ των ήδη, υπό προγραμματισμό, επισκέψεων)
 Πλύσιμο όλων των καλαθιών αχρήστων και των κοινόχρηστων χώρων.
 Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών με σπρέϋ και γυάλισμα με στεγνό πανί
 Καθαρισμός μέσα και έξω των κουβουκλίων των ανελκυστήρων.
 Καθαρισμός των αξεσουάρ των γραφείων(μολυβοθήκες, χαρτοστάτες κ.λ.π.), των υποποδίων
και των καθισμάτων (πλάτη, βάσεις, τροχοί κ.λ.π.).
 Ξεσκόνισμα όλων των επίπλων (γραφεία καρέκλες, βιβλιοθήκες κλπ) συσκευών και γενικά
κάθε αντικειμένου είτε κινητού, είτε σταθερά προσαρμοσμένου στο δάπεδο ή τους τοίχους
(πλαίσια παραθύρων, σοβατεπί, καλοριφέρ, σωλήνες κλπ)
 Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα των χώρων που έχουν μοκέτες και χαλιά.
1.3.
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗ 15η ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ)
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(νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόμενα στις παραγράφους
ΙΙ.1.1,
ΙΙ.1.2. και εντός του
ωραρίου μίας εκ των ήδη, υπό προγραμματισμό, επισκέψεων)
 Ξεσκόνισμα και καθαρισμό λεκέδων από τους τοίχους και των αναρτημένων αντικειμένων σ’
αυτούς.
 Καθαρισμός διαχωριστικών (γυάλινων και λοιπών επιφανειών) τζαμιών εσωτερικών και
εξωτερικών παραθύρων, πλαισίων αυτών, περσίδων καθώς επίσης και καθαρισμός θυρών και
διακοπτών των φώτων και σωμάτων κλιματισμού.
 Ξεσκόνισμα φωτιστικών σωμάτων επιτραπέζιων και της οροφής όπου υπάρχουν.
2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (W-C)
Σε περίπτωση που η ημέρα καθαρισμού συμπίπτει με ημέρα αργίας, ο καθαρισμός θα
πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
2.1.
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
 Επιμελημένος καθαρισμός – απολύμανση των W.C. (πλύσιμο μέσα – έξω των λεκανών και
των καλυμμάτων τους, αποθηκών νερού (καζανάκια), νιπτήρων, πλακιδίων, αξεσουάρ
μπάνιου και άλλων ειδών υγιεινής).
Καθαρισμός με ιδιαίτερη προσοχή στα βουρτσάκια καθαρισμού λεκανών.
 Καθαρισμός των καθρεπτών με ειδικό χημικό υγρό.
 Απολύμανση με οινόπνευμα των χειρολαβών των θυρών των αποχωρητηρίων (W.C.)
 Αφαίρεση των αλάτων νερού των βρυσών.
 Εκκένωση των δοχείων χάρτου και τοποθέτηση καινούργιων πλαστικών σακουλών.
 Μέριμνα για την τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού σαπουνιού.
 Καθαρισμός (σκούπισμα – σφουγγάρισμα) του δαπέδου προθαλάμου και των χώρων των
τουαλετών.

3. ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ – ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που η ημέρα καθαρισμού συμπίπτει με ημέρα αργίας, ο καθαρισμός θα
πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο καθαρισμός των κρατητηρίων θα
πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε Διοικητή της Υπηρεσίας ή τον Αξιωματικό
Υπηρεσίας.
3.1.
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
 Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων, διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων αυτών.
 Καθαρισμός αποχωρητηρίων, απολύμανση με ειδικό υγρό, νιπτήρων και γενικά πλακιδίων
γύρω από τις λεκάνες.
 Αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια αχρήστων.
 Προμήθεια και μέριμνα για την τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού σαπουνιού και
σακουλών σκουπιδιών (επί ελλείψεως-καταναλώσεως) από τον ανάδοχο
 Το νερό και τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό – απολύμανση των
κρατητηρίων θα είναι αποκλειστικά για τους χώρους αυτούς και δεν θα χρησιμοποιούνται για
τον καθαρισμό των άλλων χώρων.
3.2
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤON MHNA (ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗ 15η ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ)
(νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 3.1 και εντός του ωραρίου
μίας εκ των ήδη, υπό προγραμματισμό, επισκέψεων)
 Απολύμανση των κρατητηρίων για μολυσματικές ασθένειες, με την οποία νοείται η
χρήση απολυμαντικού υγρού σε όλες τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται από
τους κρατούμενους προς αποφυγή κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, του κινδύνου
μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

4. ΣΚΟΠΙΕΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ
Σε περίπτωση που η ημέρα καθαρισμού συμπίπτει με ημέρα αργίας, ο καθαρισμός θα
πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
4.1.
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου
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4.2

ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(νοείται, επιπρόσθετα από τα αναγραφόμενα στην παράγραφο ΙΙ.4.1 και εντός του ωραρίου
μίας εκ των ήδη, υπό προγραμματισμό, επισκέψεων)
 Καθαρισμός με ειδικό υγρό των τζαμιών της σκοπιάς (μέσα και έξω από τη σκοπιά).
 Καθαρισμός στους τοίχους, στην πόρτα καθώς επίσης στους διακόπτες των φώτων και στις
τηλεφωνικές συσκευές. –

5. ΑΙΘΡΙΟ (2ου ΟΡΟΦΟΥ) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ιουλίας Ανδρεάδη 01-Κέρκυρα)
Σε περίπτωση που η ημέρα καθαρισμού συμπίπτει με ημέρα αργίας, ο καθαρισμός θα
πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
5.1. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 Σκούπισμα δαπέδων, για τους εσωτερικούς χώρους και καθαρισμός των εξωτερικών χώρων του
αίθριου
 Άδειασμα όλων των καλαθιών αχρήστων μέσα σε πλαστικούς σάκους και μεταφορά τους στους
κάδους απορριμμάτων.
 Περισυλλογή, μεταφορά και αποκομιδή σε θεσμοθετημένους χώρους, των απορριμμάτων που θα
συγκεντρωθούν από τις ως άνω εργασίες.

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ιουλίας Ανδρεάδη 01-Κέρκυρα)
(ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)
Σε περίπτωση που η ημέρα καθαρισμού συμπίπτει με ημέρα αργίας, ο καθαρισμός θα
πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
6.1. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ (ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗ 15η ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
 Σκούπισμα – πλύσιμο προαύλιου χώρου.
 Περισυλλογή απορριμμάτων - φύλλων και γενικός καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου, που
περιβάλλει το Αστυνομικό Μέγαρο Κέρκυρας , προκειμένου για το καλαίσθητο αυτού.
 Περισυλλογή, μεταφορά και αποκομιδή σε θεσμοθετημένους χώρους, των απορριμμάτων που θα
συγκεντρωθούν από τις ως άνω εργασίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
ΕΚΔΟΤΗΣ
Ονομασία .........................
Κατάστημα.........................
(Δ/νση οδός – αριθμός τηλ &. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης ................................

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ιουλίας Ανδρεάδη 01 Τ.Κ.49100 – ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΦΜ: 090169846 - Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………………….……… ΓΙΑ ΠΟΣΟ #…………..…………..# ΕΥΡΩ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
#………………………………………….# ευρώ υπέρ:
(i)[Σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…………………………………..,
ΑΦΜ:………………………, οδός ……………………………………………………., αριθμός ………………………………………………..,
Τ.Κ. ……………………………………….. ή
(ii)[Σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία εταιρίας)…………………………………….,
ΑΦΜ:……………………….., οδός ……………………………………………………., αριθμός ………………………………………………..,
Τ.Κ. ……………………………………….. ή
(iii)[Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων
α)(πλήρη επωνυμία)………………………….…….. ΑΦΜ:………………………, οδός …………………………………………………….,
αριθμός ……………………………………………….., Τ.Κ. ………………………………………..
β)(πλήρη επωνυμία)………………………….…….. ΑΦΜ:………………………, οδός …………………………………………………….,
αριθμός
………………………………………………..,
Τ.Κ.
………………………………………..,
κοκ
μελών
της
ένωσης/κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ……………………………………… που αφορά στο διαγωνισμό της
……./…../…….. (σημ.: συμπληρώνεται η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού) με αντικείμενο
………………………………………………………….. (σημ.: συμπληρώνεται το αντικείμενο του διαγωνισμού βλ. αρχική
σελίδα διακήρυξης και πρόκειται να υπογραφθεί η σχετική σύμβαση) σύμφωνα με τη με αριθμό
8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξή σας.
2. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
3. Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
5. Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ (1)

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο-Η Όνομα

Επώνυμο

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας
Ημερομηνία Γέννησης (2)
Τόπος Γέννησης
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος
Τόπος Κατοικίας
Αριθμός
(FAX)

Τηλεομοιοτύπου

Τηλέφωνο
Οδός

Αριθμός

Τ.Κ.

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Email)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω:
Ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
του
οικονομικού
φορέα
(πάροχος
υπηρεσιών)
«…………………………………………………………………...», με Α.Φ.Μ.:…………….……………/Δ.Ο.Υ. ……………. , για τoν συνοπτικό
διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς
κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021, με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης 8045/1/650-γ΄ από
16/11/2020 Διακήρυξης της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας,:
i) την πλήρη συμμόρφωση των προσφερομένων παροχών - υπηρεσιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές
προδιαγραφές – απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της
Δ.Α. Κέρκυρας.
ii) ότι όλες οι προσφερόμενες εργασίες καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών
της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ’
αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. Κέρκυρας.
iii) ότι διαθέτουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών
εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, όπως αυτός περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. Κέρκυρας.
iv) ότι τα αναλώσιμα υλικά – χημικά καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν είναι υψηλής ποιότητας και
εγκεκριμένα από τους προβλεπόμενους Φορείς (Ε.Ο.Φ., Χημείο του Κράτους κ.λ.π.), όπως αυτά περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α. Κέρκυρας.
v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης
της Δ.Α. Κέρκυρας.
vi) ότι αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ.Α.
Κέρκυρας, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού.
Ημερομηνία: ___/__/2020
Ο-Η Δηλ______
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΠΑΡ. 1
ΤΟΥ Ν. 3863/2010)»
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς
κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ)

α/α

(Α) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

2.

Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα

3.

Ώρες εργασίας για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημέρα καθαρισμού

4.

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

5.

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι ανωτέρω
εργαζόμενοι. [αντίγραφο της
οποίας, επισυνάπτεται, με ποινή
αποκλεισμού και η οποία (συλλογική σύμβαση) είναι η ισχύουσα κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς.]

α/α

(Β) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Τ.ΑΧΙΛΕΙΩΝ

1.

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

2.

Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα

3.

Ώρες εργασίας για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημέρα καθαρισμού

4.

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

5.

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι ανωτέρω
εργαζόμενοι. [αντίγραφο της
οποίας, επισυνάπτεται, με ποινή
αποκλεισμού και η οποία (συλλογική σύμβαση) είναι η ισχύουσα κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς.]
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
α/α

(Γ) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Τ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

1.

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

2.

Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα

3.

Ώρες εργασίας για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημέρα καθαρισμού

4.

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

5.

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι ανωτέρω
εργαζόμενοι. [αντίγραφο της
οποίας, επισυνάπτεται, με ποινή
αποκλεισμού και η οποία (συλλογική σύμβαση) είναι η ισχύουσα κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς.]

α/α

(Δ) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Τ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

2.

Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα

3.

Ώρες εργασίας για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημέρα καθαρισμού

4.

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

5.

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι ανωτέρω
εργαζόμενοι. [αντίγραφο της
οποίας, επισυνάπτεται, με ποινή
αποκλεισμού και η οποία (συλλογική σύμβαση) είναι η ισχύουσα κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς.]

α/α

(Ε) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Τ. ΠΑΞΩΝ

1.

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

2.

Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα

3.

Ώρες εργασίας για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημέρα καθαρισμού

4.

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

5.

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι ανωτέρω
εργαζόμενοι. [αντίγραφο της
οποίας, επισυνάπτεται, με ποινή
αποκλεισμού και η οποία (συλλογική σύμβαση) είναι η ισχύουσα κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς.]

α/α

(ΣΤ) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

2.

Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα

3.

Ώρες εργασίας για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημέρα καθαρισμού

4.

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

5.

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι ανωτέρω
εργαζόμενοι. [αντίγραφο της
οποίας, επισυνάπτεται, με ποινή
αποκλεισμού και η οποία (συλλογική σύμβαση) είναι η ισχύουσα κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς.]

Σελίδα 54 από 76
της υπ’ αριθμό 8045/1/650-γ από 16/11/2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
Δηλώνω επισήμως ότι :
α) Όλες οι εργασίες καθαριότητας, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ’ αριθμό 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ/νσης
Αστυνομίας Κέρκυρας, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους
οποίους αποδέχομαι πλήρως.
β) Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τόπος / ημερομηνία………………………
Ο προσφέρων
(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.1.΄ – «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς
κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
της υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
υπ’ αριθμ. 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, προσφέρω
(ΙΣΤ)
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΙΜΗ
ΤΩΝ…………….………………………………………………………….
(……………….………€)
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων (5,70524%), της παρακράτησης φόρου εισοδήματος 8% και
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου, όπως αξία ειδών και υλικών
καθαριότητας, μισθοί προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα αδειών και εορτών, ασφάλισης
προσωπικού, ως και κάθε άλλη προβλεπόμενη από τη σχετική διακήρυξη δαπάνη, σχετική με την καθαριότητα
των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών και πέραν αυτής ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους
απαίτηση μπορεί να εγερθεί., η οποία αναλύεται ως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 68 Ν.3863/2010 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠ. ΜΕ ΑΡΘΡΟ 22 Ν. 4144/2013

(Α) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α] ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Εργατοτεχνίτες / Έτη Προϋπηρεσίας: ........ - ....... έτη
Εργατοτεχνίτες / Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης: ………………….…… €,
Εργατοτεχνίτες / Ωρομίσθιο [(Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης Χ 6)/40]: …………….… €,
Εργατοτεχνίτες / Ημερομίσθιο 4ωρης απασχόλησης (Ωρομίσθιο Χ 4 ώρες): …………………..……€,
(να παρατεθούν τα ανωτέρω στοιχεία για τις τριετίες προϋπηρεσίας, για το ημερομίσθιο και για το ωρομίσθιο του προσωπικού που
θα απασχοληθεί στην παρούσα σύμβαση, τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των κάτωθι ποσών)

Α.1. Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων, μηνιαίως.
(καθαρές αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων κλπ πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές, συνυπολογισμένων των δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα
αδείας)
Α.2. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση το ανωτέρω
προϋπολογισθέν ποσό (Α.1), μηνιαίως.
Α.3. Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.),
μηνιαίως.

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως
………………€ μηνιαίως

Β] ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Εργατοτεχνίτες / Έτη Προϋπηρεσίας: ........ - ....... έτη
Σελίδα 56 από 76
της υπ’ αριθμό 8045/1/650-γ από 16/11/2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας

Εργατοτεχνίτες / Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης: ………………….…… €,ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
Εργατοτεχνίτες / Ωρομίσθιο [(Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης Χ 6)/40]: …………….… €,
Εργατοτεχνίτες / Ημερομίσθιο 4ωρης απασχόλησης (Ωρομίσθιο Χ 4 ώρες): …………………..……€,
(να παρατεθούν τα ανωτέρω στοιχεία για τις τριετίες προϋπηρεσίας, για το ημερομίσθιο και για το ωρομίσθιο του προσωπικού που
θα απασχοληθεί στην παρούσα σύμβαση, τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των κάτωθι ποσών)

Α.4. Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων, μηνιαίως.
(καθαρές αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων κλπ πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές, συνυπολογισμένων των δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα
αδείας)
Α.5. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση το ανωτέρω
προϋπολογισθέν ποσό (Α.4), μηνιαίως.
Α.6. Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.),
μηνιαίως.

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

Γ] ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Εργατοτεχνίτες / Έτη Προϋπηρεσίας: ........ - ....... έτη
Εργατοτεχνίτες / Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης: ………………….…… €,
Εργατοτεχνίτες / Ωρομίσθιο [(Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης Χ 6)/40]: …………….… €,
Εργατοτεχνίτες / Ημερομίσθιο 4ωρης απασχόλησης (Ωρομίσθιο Χ 4 ώρες): …………………..……€,
(να παρατεθούν τα ανωτέρω στοιχεία για τις τριετίες προϋπηρεσίας, για το ημερομίσθιο και για το ωρομίσθιο του προσωπικού που
θα απασχοληθεί στην παρούσα σύμβαση, τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των κάτωθι ποσών)

Α.7. Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων, μηνιαίως.
(καθαρές αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων κλπ πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές, συνυπολογισμένων των δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα
αδείας)
Α.8. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση το ανωτέρω
προϋπολογισθέν ποσό (Α.1), μηνιαίως.
Α.9. Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.),
μηνιαίως.

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως
………………€ μηνιαίως

Δ] ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Εργατοτεχνίτες / Έτη Προϋπηρεσίας: ........ - ....... έτη
Εργατοτεχνίτες / Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης: ………………….…… €,
Εργατοτεχνίτες / Ωρομίσθιο [(Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης Χ 6)/40]: …………….… €,
Εργατοτεχνίτες / Ημερομίσθιο 4ωρης απασχόλησης (Ωρομίσθιο Χ 4 ώρες): …………………..……€,
(να παρατεθούν τα ανωτέρω στοιχεία για τις τριετίες προϋπηρεσίας, για το ημερομίσθιο και για το ωρομίσθιο του προσωπικού που
θα απασχοληθεί στην παρούσα σύμβαση, τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των κάτωθι ποσών)

Α.10. Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων, μηνιαίως.
(καθαρές αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων κλπ πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές, συνυπολογισμένων των δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα
αδείας)
Α.11. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση το ανωτέρω
προϋπολογισθέν ποσό (Α.1), μηνιαίως.
Α.12. Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.),
μηνιαίως.

(Α.13.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Α.1+Α.2 +Α.3+Α.4+A.5+A.6+Α.7+Α.8
+Α.9+Α.10+A.11+A.12)

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως
………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
(Β) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Τ. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
Εργατοτεχνίτες / Έτη Προϋπηρεσίας: ........ - ....... έτη
Εργατοτεχνίτες / Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης: ………………….…… €,
Εργατοτεχνίτες / Ωρομίσθιο [(Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης Χ 6)/40]: …………….… €,
Εργατοτεχνίτες / Ημερομίσθιο 2ωρης απασχόλησης (Ωρομίσθιο Χ 2 ώρες): …………………..……€,
(να παρατεθούν τα ανωτέρω στοιχεία για τις τριετίες προϋπηρεσίας, για το ημερομίσθιο και για το ωρομίσθιο του προσωπικού που
θα απασχοληθεί στην παρούσα σύμβαση, τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των κάτωθι ποσών)

Β.1. Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων, μηνιαίως.
(καθαρές αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων κλπ πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές, συνυπολογισμένων των δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα
αδείας)
Β.2. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση το ανωτέρω
προϋπολογισθέν ποσό (Β.1), μηνιαίως.
Β.3. Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.),
μηνιαίως.

(Β.4.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Β.1 +Β.2 + Β.3)

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

(Γ) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Τ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
Εργατοτεχνίτες / Έτη Προϋπηρεσίας: ........ - ....... έτη
Εργατοτεχνίτες / Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης: ………………….…… €,
Εργατοτεχνίτες / Ωρομίσθιο [(Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης Χ 6)/40]: …………….… €,
Εργατοτεχνίτες / Ημερομίσθιο 2ωρης απασχόλησης (Ωρομίσθιο Χ 2 ώρες): …………………..……€,
(να παρατεθούν τα ανωτέρω στοιχεία για τις τριετίες προϋπηρεσίας, για το ημερομίσθιο και για το ωρομίσθιο του προσωπικού που
θα απασχοληθεί στην παρούσα σύμβαση, τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των κάτωθι ποσών)

Γ.1. Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων, μηνιαίως.
(καθαρές αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων κλπ πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές, συνυπολογισμένων των δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα
αδείας)
Γ.2. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση το ανωτέρω
προϋπολογισθέν ποσό (Γ.1), μηνιαίως.
Γ.3. Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.),
μηνιαίως.

(Γ.4.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Γ.1 +Γ.2 + Γ.3)

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

(Δ) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Τ.ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Εργατοτεχνίτες / Έτη Προϋπηρεσίας: ........ - ....... έτη
Εργατοτεχνίτες / Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης: ………………….…… €,
Εργατοτεχνίτες / Ωρομίσθιο [(Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης Χ 6)/40]: …………….… €,
Εργατοτεχνίτες / Ημερομίσθιο 2ωρης απασχόλησης (Ωρομίσθιο Χ 2 ώρες): …………………..……€,
(να παρατεθούν τα ανωτέρω στοιχεία για τις τριετίες προϋπηρεσίας, για το ημερομίσθιο και για το ωρομίσθιο του προσωπικού που
θα απασχοληθεί στην παρούσα σύμβαση, τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των κάτωθι ποσών)
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
Δ.1. Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων, μηνιαίως.
(καθαρές αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων κλπ πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές, συνυπολογισμένων των δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα ………………€ μηνιαίως
αδείας)
Δ.2. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση το ανωτέρω
προϋπολογισθέν ποσό (Δ.1), μηνιαίως.
Δ.3. Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.),
μηνιαίως.

(Δ.4.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Δ.1 +Δ.2 + Δ.3)

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

(Ε) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Α.Τ. ΠΑΞΩΝ
Εργατοτεχνίτες / Έτη Προϋπηρεσίας: ........ - ....... έτη
Εργατοτεχνίτες / Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης: ………………….…… €,
Εργατοτεχνίτες / Ωρομίσθιο [(Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης Χ 6)/40]: …………….… €,
Εργατοτεχνίτες / Ημερομίσθιο 2ωρης απασχόλησης (Ωρομίσθιο Χ 2 ώρες): …………………..……€,
(να παρατεθούν τα ανωτέρω στοιχεία για τις τριετίες προϋπηρεσίας, για το ημερομίσθιο και για το ωρομίσθιο του προσωπικού που
θα απασχοληθεί στην παρούσα σύμβαση, τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των κάτωθι ποσών)

Ε.1. Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων, μηνιαίως.
(καθαρές αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων κλπ πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές, συνυπολογισμένων των δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα
αδείας)
Ε.2. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση το ανωτέρω
προϋπολογισθέν ποσό (Ε.1), μηνιαίως.
Ε.3. Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.),
μηνιαίως.

(Ε.4.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Ε.1 +Ε2 + Ε.3)

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

(ΣΤ) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Εργατοτεχνίτες / Έτη Προϋπηρεσίας: ........ - ....... έτη
Εργατοτεχνίτες / Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης: ………………….…… €,
Εργατοτεχνίτες / Ωρομίσθιο [(Μικτό ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης Χ 6)/40]: …………….… €,
Εργατοτεχνίτες / Ημερομίσθιο 2ωρης απασχόλησης (Ωρομίσθιο Χ 2 ώρες): …………………..……€,
(να παρατεθούν τα ανωτέρω στοιχεία για τις τριετίες προϋπηρεσίας, για το ημερομίσθιο και για το ωρομίσθιο του προσωπικού που
θα απασχοληθεί στην παρούσα σύμβαση, τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των κάτωθι ποσών)

ΣΤ.1. Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων, μηνιαίως.
(καθαρές αποδοχές + ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων κλπ πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές, συνυπολογισμένων των δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα
αδείας)
ΣΤ.2. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη με βάση το ανωτέρω
προϋπολογισθέν ποσό (ΣΤ.1), μηνιαίως.
ΣΤ.3. Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.),
μηνιαίως.

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως

………………€ μηνιαίως
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
(ΣΤ.4.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΤ.1 +ΣΤ.2 + ΣΤ.3)

………………€ μηνιαίως

(ΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(Α.13.+Β.4.+Γ.4.+Δ.4.+Ε.4+ΣΤ.4)

………………€ μηνιαίως

(ΙΒ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΜΗΝΙΑΙΩΣ

………%

………………€ μηνιαίως

(ΙΓ) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΜΗΝΙΑΙΩΣ

………%

………….……€ μηνιαίως

(ΙΔ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΜΗΝΙΑΙΩΣ

………%

…………….…€ μηνιαίως

5,70524%

……….………€ μηνιαίως

8%

………………€ μηνιαίως

(ΙΕ) ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

(ΙΣΤ) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΙΖ) Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Θ Ε Ι Σ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Α Τ Ι Μ Η
(ΙΑ+ΙΒ+ΙΓ+ΙΔ+ΙΕ+ΙΣΤ) (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ………………€ μηνιαίως
Αναγράφεται ολογράφως, η συνολική προσφερθείσα μηνιαία τιμή (ΙΑ+ΙΒ+ΙΓ+ΙΔ+ΙΕ+ΙΣΤ) (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δηλώνω επισήμως ότι :
α) Όλες οι εργασίες καθαριότητας, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της υπ’ αριθμό 8045/1/650-γ΄ από 16/11/2020 Διακήρυξης της Δ/νσης Αστυνομίας
Κέρκυρας , τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους
αποδέχομαι πλήρως.
β) Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τόπος / ημερομηνία………………………
Ο προσφέρων
(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.2.΄ – «ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
1. Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από
τους προσφέροντες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία, επί ποινή
ακυρότητας της προσφοράς. Ο αριθμός εργαζομένων, οι ημέρες και οι ώρες εργασίας που
αναγράφονται στο ανωτέρω υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες από
την υπηρεσία . Ο προσφέρων δύναται να τροποποιήσει τους αναγραφόμενους αριθμούς μόνο σε
περίπτωση προσφοράς που προβλέπει μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων ή/και περισσότερων ημερών
και ωρών εργασίας.
2. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς θα είναι μία και μοναδική
και σύμφωνη με τις οδηγίες του παρόντος Παραρτήματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μηδενική.
3. Προσφορά στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς να ληφθεί
υπόψη ότι η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες (από 01/01/2021 έως και
31/12/2021), οπότε ο επιμέρους υπολογισμός των στοιχείων του Μηνιαίου Εργατικού Κόστους για το
σύνολο των εργαζομένων που θα απασχοληθούν να γίνει με γνώμονα τη συγκεκριμένη διάρκεια
[δηλαδή η αναγωγή στο μηνιαίο ποσό θα γίνεται διαιρώντας με το δώδεκα (12)].
Σημειώνεται δε, ότι ο υπολογισμός των εργασίμων ημερών της πενθήμερης εργασίας (Δευτέρα έως
Παρασκευή) των 4ωρων απασχολούμενων θα υπολογιστεί με βάση τις 22 εργάσιμες ημέρες μηνιαίως
(όπως αυτό προκύπτει ως εξής: 365 ημέρες/7 ημέρες= 52,14 εβδομάδες*5 ημέρες εργασίας=260,70
ημέρες / 12 μήνες=21,73 ημέρες= 22 ημέρες).
Αντιστοίχως ο υπολογισμός των εργασίμων ημερών της Τριήμερης εργασίας (Δευτέρα – Τετάρτη –
Παρασκευή), των 2ωρων απασχολούμενων θα υπολογιστεί με βάση τις 13 εργάσιμες ημέρες μηνιαίως
(όπως αυτό προκύπτει ως εξής: 365 ημέρες/7 ημέρες= 52,14 εβδομάδες*3 ημέρες εργασίας=156,42
ημέρες / 12 μήνες= 13,03 ημέρες= 13 ημέρες).
5. Η τιμή του πεδίου (ΙΖ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) του υποψήφιου
αναδόχου θα πρέπει να αναλύεται σύμφωνα με τον πίνακα μηνιαίας ανάλυσης οικονομικής προσφοράς
καθαριότητας.
6. Ο υπολογισμός της τιμής του πεδίου (ΙΕ) ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5,70524%
γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:
Η μηνιαία τιμή του πεδίου (ΙΖ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) Χ 5,70524% =
…………………€, μηνιαίες κρατήσεις.
7. Ο υπολογισμός της τιμής του πεδίου (ΙΣΤ) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% γίνεται με τον
παρακάτω τρόπο:

₋η

Η μηνιαία τιμή του πεδίου (ΙΖ) [ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) (μείον)

μηνιαία τιμή του πεδίου (ΙΕ) ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5,70524%] Χ 8% =
…………………€.
Δηλαδή, 8% επί της καθαρής αξίας της μηνιαίας προσφερθείσας τιμής (χωρίς Φ.Π.Α.) αφού πρώτα
αφαιρεθούν οι νόμιμες υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεις 5,70524%.
8. Η τιμή του πεδίου (ΙΖ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ (ΙΑ+ΙΒ+ΙΓ+ΙΔ+ΙΕ+ΙΣΤ) (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.).
Επίσης, η τιμή που προκύπτει στο πεδίο (ΙΖ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
(ΙΑ+ΙΒ+ΙΓ+ΙΔ+ΙΕ+ΙΣΤ) (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) του πίνακα μηνιαίας ανάλυσης οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει
να μας δίνει - να είναι ίδια με την τιμή του πεδίου (ΙΖ) ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (χωρίς Φ.Π.Α.)
του υποψηφίου αναδόχου.
9. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται
σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
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Η αναγραφή των ποσοστών επί τοις % των πεδίων (ΙΒ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ΙΓ)
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ και (ΙΔ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, μπορεί να γίνεται με
τέσσερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το πέμπτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο
ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
10. Ο υπολογισμός των ποσοστών επί τοις % των πεδίων (ΙΒ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
(ΙΓ) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ και (ΙΔ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, γίνεται με τον
παρακάτω τρόπο:
α) [Η μηνιαία τιμή του πεδίου (ΙΒ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χ 100] / η μηνιαία τιμή
του πεδίου (ΙΖ) ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) = …………………%
β) [Η μηνιαία τιμή του πεδίου (ΙΓ) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ 100] / η μηνιαία τιμή
του πεδίου (ΙΖ) ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) = …………………%
γ) [Η μηνιαία τιμή του πεδίου (ΙΔ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ Χ 100] / η μηνιαία τιμή του πεδίου (ΙΖ) ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) = …………………%
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6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ – «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΑΔΑ:
(Τ.Ε.Υ.Δ.)»
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Διαμορφωμένο, με βάση τους όρους (λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της υπ’ αριθμό 8045/1/650-γ΄ από
16/11/2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Δ.Α. Κέρκυρας

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100001787
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ιουλίας Ανδρεάδη 01 , Τ.Κ.49 100- Κέρκυρα
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γραφείο Μερικής Διαχείρισης Χρηματικού (Αρχιφύλακας ΤΖΙΜΑΣ Κωνσταντίνος)
- Τηλέφωνο:2661029134-6
- Ηλ. ταχυδρομείο: adkerkyras.diax@astynomia.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.astynomia.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Συνοπτικός Διαγωνισμός για
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης
Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021.
(CPV:90910000-9 «Υπηρεσίες καθαρισμού»)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [8045/1]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ)

(Υπογραφή)
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:
[……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[…………………………………………………………………………..………………]

[……………………………………………………………………………………………]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

[………………………………………………………………………………..]

Τηλέφωνο:

[……………………………………………………………………………..…]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[…………………………………………………………………………………]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

[……………………………………………………………………………..…]

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Επισημαίνεται ότι, το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο
κατάλογο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του
Ν.4412/2016.
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας [στοιχεία (α) έως και (ε)], στην ενότητα Β
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση,
και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε
το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

Απάντηση:

[……… ] πολύ μικρή, [……….. ] μικρή, [………..] μεσαία
[……..] Ναι [……..] Όχι [………..] Άνευ αντικειμένου

α) [………………………………………………………………………………………...…]

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):[…………………………………………………………………………………]

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:

γ) [……..…..………………………………………………………………………………….]

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι
[η ένδειξη «εάν όχι» αφορά στην ερώτηση υπό
στοιχείο (δ) του παρόντος πεδίου και όχι στην
ερώτηση περί εγγραφής ή μη σε επίσημο κατάλογο] :
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει
βεβαίωση
πληρωμής
εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει

δ) […..…..] Ναι [….……] Όχι

ε) [……….] Ναι [………..] Όχι
(Υπογραφή)
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πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΑΔΑ:
6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή
ή φορέας
έκδοσης, επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[…………………………………………………………….………………………….............]

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία […….] Ναι [……..] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην α) [………………………………………………………………………….…]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς β) [……………………………………………………………………………]
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας γ) [……………………………………………………………………….…]
ένωσης ή κοινοπραξίας.

(Υπογραφή)
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα
να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……………………………………………………………………………………….…]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……………………………………………………………………………………….…]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……………………………………………………………………………………….…]

Τηλέφωνο:

[……………………………………………………………………………………….…]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……………………………………………………………………………………….…]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):

[………………………………………………………………………………….………]

[……………………………………………………………………………………….…]

(Υπογραφή)
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vi
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες ΑΔΑ:
άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
[…………………]Ναι [……………………]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς
φορείς.

(Υπογραφή)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:

[……..]Ναι […………]Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων
και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[……………]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με
το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το
μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

(Υπογραφή)
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
vii

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται
ανωτέρω
(σημεία
1-6),
ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

[……………..] Ναι [………….….] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……..……………………………………………….…………………………………………]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[……………………………………………………………….],
σημείο-(-α): [……………………………………………………………………],
λόγος(-οι):[……………………………………………………………………..]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

β) [……………………………………………………………………………………]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……….….…] και σχετικό(-ά)
σημείο(-α) [ ……………..…… ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……..……………………………………………………………………………….…]xviii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;

[…..…] Ναι [……….] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:
[………………………………………………………………………………………..…….…]

(Υπογραφή)
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Απάντηση:

[……….] Ναι [………..] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

α)[………………………………..…….….…] α)[…………………………………..…..…]

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

β)[………………………………….…………]

β)[…………………….…..………..…..…]

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

γ.1) [….…....] Ναι [………..…] Όχι

γ.1) [….………] Ναι [….……..] Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

- [………..…] Ναι […….…...] Όχι

- [……………...] Ναι [….………] Όχι

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης

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

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

-[……………………………….……………..]

-[……………………………..…………….]

γ.2)[…………………….……………….……] γ.2)[………………………………..…..…]
[………………….……………………..………] [………………………………..…….…...…]
[………………….……………………..………] [……………………..……………….………]
[………………….………………….…….……] [………………….…………………..………]
[………………….………………………..……] [………………….…………………..………]

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων
κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxii

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [………….] Ναι [………..] Όχι

δ) […………] Ναι […………] Όχι

Εάν
ναι, να
αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
λεπτομερείς πληροφορίες
[………………….……………….…….……]

[………………….……..………….………]

[………………….………………….….……]

[………………….………..……….………]

[……………………….………………..……]

[………………….…..…………….………]

[………………….……………………………]

[………………….…..…………….………]

[………………….…………………...………]

[………………….…..…………….………]

(π.χ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ
– ΔΙΑΚΑΝΟΣΙΣΜΟ. ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΩ ΠΟΣΑ
ΑΠΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)

(π.χ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ
ΔΟΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΣΙΣΜΟ. ΔΕΝ
ΟΦΕΙΛΩ
ΠΟΣΑ
ΑΠΟ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii
[……………………………………………………………………………………………]

(Υπογραφή)
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις
υποχρεώσεις
του
στους
τομείς
του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxiv;

Απάντηση:

[………….] Ναι

[………….] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του
λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[………….] Ναι

[………….] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[…….......................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.....................]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxv;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[………….] Ναι

[………….] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[………….] Ναι

[………….] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[…….......................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
........................................................................................................]

(Υπογραφή)
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV [εκτός από το πεδίο με αριθμ. 10 της Ενότητας Γ
(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)]:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[……...] Ναι
[……...] Όχι

(Υπογραφή)
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxvi το ακόλουθο
τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[…………………………………………………………………………………………….....……]

(Υπογραφή)
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν

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

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
xxviii.
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Δ/νση Αστυνομίας Κέρκυρας, προκειμένου να
αποκτήσει
πρόσβαση
σε
δικαιολογητικά
των
πληροφοριών
τις
οποίες
έχω
υποβάλλει
στ…………………………………………………………………………………………..
[να
προσδιοριστεί
το
αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς του
συνοπτικού διαγωνισμού παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Αστυνομίας Κέρκυρας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς
κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2021. [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Τόπος / ημερομηνία………………………
Ο δηλών
(Υπογραφή)
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

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

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
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ΑΔΑ: 6Ζ7Ξ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ν
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ)στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών
τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2. Επισημαίνεται ότι, η σχετική δήλωση του
οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ αφορά τους λόγους που σχετίζονται με
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία
προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017, οι οποίοι αποτελούν υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού από τη
συμμέτοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
xxv

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010.
xxvi

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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