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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΥΘΕΡΙΑΣ 

Πόλη ΡΟΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85100 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 GR421 

Τηλέφωνο 22410-35445 

Φαξ 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mkanakas@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rhodes.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL)4 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ       

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.6 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  οι Δημοτικές Υπηρεσίες 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 7  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.8 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  ή  στο www.rhodes.gr 

 

  

                                                           
1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων

 
 

3
 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 

υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
4
 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   

5
 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 

παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
6
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 

δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 
7
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

8
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 
γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 
εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης. 

Κατόπιν παρατήρησης των επιδημιολογικών δεδομένων στην ελληνική επικράτεια και της 
ραγδαίας αύξησης του κινδύνου διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19, ο Δήμος Ρόδου 
αποφάσισε της διενέργεια Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες διαρκούς 
απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου, κάτω των ορίων 
(Απόφαση 674/2020 Οικονομικής Επιτροπής- ΑΔΑΜ 20PROC007408978) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4412/2016 και με το άρθρο 58 του Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 
τεύχος Α'), για την έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα 
στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου. Το διάστημα παροχής των υπηρεσιών ορίστηκε στις 73 
ημέρες λειτουργίας των σχολείων προκειμένου α) να είναι άμεση η ανταπόκριση του Δήμου στις 
αυξημένες ανάγκες διαρκούς και καθημερινής απολύμανσης των επιφανειών των σχολικών 
μονάδων σύμφωνα με τις ρητές Οδηγίες του ΕΟΔΥ σε περίοδο έξαρσης του κορωνοϊού και β) να 
υπάρχει ικανό χρονικό διάστημα για την διενέργεια τακτικού διεθνούς διαγωνισμού και την 
ολοκλήρωσή του. 

Όπως τεκμηριώθηκε και στην Τεχνική Έκθεση με α.π. 2/47155/22-9-2020 της Δ/νσης Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (σύμφωνα με την οποία διακηρύχθηκε η ανοιχτή διαδικασία με 
σύντμηση προθεσμιών και για παροχή υπηρεσίας για χρονικό διάστημα ικανό να επιτρέψει την 
ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού), σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα κατά το χρόνο 
σύνταξη της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης ο κίνδυνος διασποράς του Κορωνοϊού είναι ιδιαίτερα 
αυξημένος. 

Από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020 επαναλειτούργησαν οι σχολικές μονάδες της Α’ βάθμιας και της 
Β΄βάθμιας εκπαίδευσης σε πλήρες ωράριο και πλήρη σύνθεση. Το προσωπικό της τακτικής 
καθαριότητας των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50175/ 7-8-2020 και 
κατόπιν της αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 απόφασης της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’), ο Δήμος Ρόδου προκήρυξε την σύναψη 76 συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου 10μηνης διάρκειας πλήρους απασχόλησης (6,40 h Εργασίας) και 33 
συμβάσεις 10μηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης (3ωρης εργασία), όπως υπολογίστηκαν από 
το ΥΠΕΣ.  
Πρόκειται για το προσωπικό τακτικής καθαριότητας των σχολικών μονάδων (πρώην καθεστώς 
μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Σχολικών Επιτροπών) και υπολογίστηκε και αποφασίστηκε όπως θα 
συνέβαινε υπό κανονικές συνθήκες δημόσιας υγείας, δηλαδή χωρίς πρόσθετους κινδύνους.  
Από τις θέσεις αυτές έχουν καλυφθεί 76 πλήρους ωραρίου και 30 για 3ωρη εργασία. 
Το πλήρες ωράριο εργασίας υπαλλήλου στην τακτική καθαριότητα μιας σχολικής μονάδας είναι 
6.24’ ώρες.  
Το προσωπικό αυτό ενισχύθηκε από το Δήμο λόγω όγκου εργασίας σε ορισμένες σχολικές 
μονάδες από 26 συμβάσεις 4μηνης διάρκειας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων 
και απρόβλεπτων αναγκών. Η δυνατότητα αυτή σύναψης 4μηνων έκτακτων συμβάσεων 
παρήλθε στις 13.9.2020. 
Επιπλέον ο Δήμος διαθέτει στο δυναμικό του 19 καθαρίστριες ΙΔΑΧ εκ των οποίων οι 10 είναι 
μερικής απασχόλησης (από 90 λεπτά ημερήσιας απασχόλησης έως 4 ώρες). 
 
Στην επικράτεια του Δήμου Ρόδου λειτουργούν 158 Σχολικές μονάδες με δυναμικό 19.663 
συνολικά μαθητές/τριες (10.710 στην Α’ βάθμια και 8.953 στη Β΄βάθμια) 
 
Μονάδες κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

 Νηπιαγωγεία – 61  
 Δημοτικά – 55  
 Γυμνάσια – 21  
 ΓΕΛ  (Ημερήσια Εσπερινά)- 10 
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 ΕΠΑΛ – Τεχνικές Σχολές – 11  
 
Στις 158 αυτές σχολικές μονάδες, διαφορετικής έκτασης χώρων και διαφορετικού πληθυσμού, 
και με υψηλή διασπορά τοποθεσιών, κατανέμονται, συνολικά 153 καθαρίστριες/στές πάσης 
φύσεως σχέσης εργασίας και διαφορετικού ωραρίου, συμπεριλαμβανομένων και των 4μηνων 
συμβάσεων που σύναψε ο Δήμος.  
 
Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των 
βαθμίδων όπως δημοσιεύτηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 για την ασφάλεια της εκπαιδευτικής 
κοινότητας τονίζεται η συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης, μεταξύ 
των οποίων ρητώς αναφέρεται η τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες. 
Ειδικότερα οι Οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφέρουν: 
 
«Ο καθαρισμός και η εφαρμογή απολυμαντικών μειώνουν τον κίνδυνο διασποράς λοιμώξεων, 
απομακρύνοντας και σκοτώνοντας, αντίστοιχα, τους μικροοργανισμούς από τις επιφάνειες. 
Συνεπώς, η συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητα και εφαρμογή απολυμαντικών στις 
επιφάνειες και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη 
διαχείριση της πανδημίας COVID-19.» 

…… 
• Οι συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται συχνότερα από ότι συνήθως 
και κυρίως μεταξύ της χρήσης από διαφορετικούς μαθητές. Θα πρέπει να περιορίζεται η κοινή 
χρήση επιφανειών ή/και αντικειμένων, εφόσον είναι εφικτό, ή αυτές/αυτά θα πρέπει να 
καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μεταξύ διαφορετικών χρηστών.  
• Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό τρίψιμο είναι απαραίτητο για την 
απομάκρυνση των ρύπων και των μικροοργανισμών.  

•  Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά ακολουθεί, μετά τον 
καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού. Συνήθεις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται 
συχνά είναι: τουαλέτες, βρύσες, πόμολα, τραπέζια ή πάγκοι εργασίας κοινής χρήσης, κουπαστή 
σκάλας, κουμπιά σε ασανσέρ ή κουδούνια, διακόπτες ηλεκτρικού, πληκτρολόγια ή συσκευές 
τηλεφώνου κοινής χρήσης, έδρες εκπαιδευτικών ή θρανία όταν οι χρήστες τους εναλλάσσονται 
κ.ά..  

• Για την εφαρμογή απολυμαντικού πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός της επιφάνειας, 
ξέβγαλμά της με νερό και στέγνωμα. Το καλό τρίψιμο και ο σωστός χρόνος εφαρμογής του 
απολυμαντικού είναι απαραίτητα για την καταστροφή των μικροοργανισμών.» 
 

Επιπλέον στην πρόσφατη Τεχνική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νοσημάτων στις 6.8.2020 με τίτλο: «COVID-19 in children and the role of school settings in 
COVID-19 transmission»  

Δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες:  

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση στους σχολικούς χώρους (Cleaning and disinfection) 
συνίσταται ως σημαντικό μέτρο η αύξηση σε βάθος και σε συχνότητα του καθαρισμού και 
της απολύμανσης των συχνά αγγιζόμενων επιφανειών.  (“Due to the involvement of fomites 
in the transmission of COVID-19, increasing the depth and frequency of cleaning and 
disinfection of frequently touched surfaces (e.g. doorknobs and door bars, chairs and 
armrests, table tops, light switches, handrails, water taps, elevator buttons, 
computer keyboards and screens, touch screens), shared toilets, etc. is considered an 
important measure when deciding reopening schools.”, European Centre for Disease 
Prevention and Control, Stockholm, 2020.) 

Για την πιστή τήρηση των Οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, οι 
εργασίες αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας, όταν τα παιδιά 
βρίσκονται σε διάλλειμα και για τους  κοινόχρηστους χώρους, όταν τα παιδιά βρίσκονται στις 
αίθουσες.  

Είναι πρακτικά αδύνατο ένα υπάλληλος καθαριότητας μίας σχολικής μονάδας να καταφέρει να 
τηρήσει τις οδηγίες και να εκτελέσει ταυτόχρονα όλες τις απαιτούμενες εργασίες σε πολλαπλά 
σημεία και παράλληλα να επιμελείται και την γενική καθαριότητα του χώρου (συλλογή και 
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απομάκρυνση απορριμμάτων, σκούπισμα – σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων, καθαριότητα 
τουαλετών, κ.λπ.).  

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών συνωστισμού, του νεαρού της ηλικίας του πληθυσμού 
των σχολικών μονάδων και του αυξημένου κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού, 
απαιτείται η ενίσχυση των σχολικών μονάδων στην επικράτεια του Δήμου με 
υπηρεσίες απολύμανσης επιφανειών με χειρωνακτικό τρόπο και καθ’ όλη τη διάρκεια 
παραμονής του μαθητικού πληθυσμού στο σχολείο. Μόνον με αυτόν τον τρόπο είναι 
εφικτή η τήρηση όλων των Οδηγιών με σχολαστικότητα και συνέπεια.  

  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης9 

Η έκτακτη αυτή δαπάνη για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους σε συνδυασμό ενδεχόμενα υπόλοιπα από την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών που αποφασίστηκε με την ΥΑ 20520/21.5.2020 με Θέμα: Έκτακτη επιχορήγηση των 
Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και 
επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. 
(ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8). 
 
Η δαπάνη θα είναι πολυετής (2020 και 2021) και θα επιβαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 70-6491.0003 
με εξειδίκευση. Για το έτος 2020 εκτιμάται δαπάνη ύψους 120.965,04 € 
ευρώ και για το 2021 δαπάνη ύψους  398.421,14 €  ευρώ 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 Αντικείμενο της παρούσας είναι διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Ρόδου  για την χρονική περίοδο 73 ημερών λειτουργίας των σχολείων. 
Ο Δήμος Ρόδου θα αναθέσει με τη διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς  διαγωνισμού με σύντμηση 
προθεσμιών  την εργασία σε ανάδοχο που θα διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία για την καλή 
εκτέλεσή της. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90920000-2: Υπηρεσίες Απολύμανσης Εγκαταστάσεων (αξίας 
418.859,82  προ ΦΠΑ) 

Η παρούσα υποδιαιρείται σε 2 ομάδες 

       ΟΜΑΔΑ Α: Σχολικές μονάδες Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια) 
Με ποσό 143.234,72 Χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά  177.611,05 € με Φ.Π.Α. 24% 

 

        ΟΜΑΔΑ Β: Σχολικές μονάδες Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά – Νηπιαγωγεία) 
Με ποσό 275.625,11  Χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά  341.775,13  € με Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το μια ομάδα ή και για τις  δύο ομάδες  με την απαραίτητη 
προϋπόθεση να περιλαμβάνουν όλες τοις υπηρεσίες της  κάθε ομάδας.  10 

 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 519.386,18 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6491.0003 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 με εξειδίκευση του πόσου από την Οικονομική Επιτροπή 
και τον Π/Υ έτους 2021 με δέσμευση της Οικ. Επιτροπής για πολυετή δαπάνη, ως ακολούθως: 
2020 = 17 ημέρες υπηρεσίας από τις 73 (23,29% του Π/Υ) ήτοι 120.965,04 € 
2021 = 56 ημέρες υπηρεσίας από τις 73 (76,71% του Π/Υ) ήτοι 398.421,14 € 

                                                           
9
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

10
 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και 

πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  μέχρι 73 ημερών λειτουργίας των σχολείων μετά την 
υπογραφή της . 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή σε άλλο περιγραφικό έγγραφο  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς για κάθε ομάδα χωριστά , βάσει 11 τιμής τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών 
της μελέτης της υπηρεσίας 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η εργασία - υπηρεσία θα εκτελεστεί με ανάθεση σε εταιρεία/ες καθαριότητας. Η ανάθεση θα γίνει 

και σύμφωνα με άρθρο 58 του Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α)'  σύμφωνα 

με τις ακόλουθες διατάξεις: 

1.Τις διατάξεις τουΝ.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016).  
3.Τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ  Α’ 53/11.03.2020) 
4.Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
5.Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/τ.Α’/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
6.Τις διατάξεις του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
7.Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
8.Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-
09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
9.Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23-07-
2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
10.Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-03-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
11.Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 
143/τ.Α’/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
12.Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ 
τ.Α’/22-11-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
13.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006114/τ.Α’/08.06.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα τηςπαρ. 9εδ.βτου άρθρου 209. 
14.Την ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.03.2020: Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 
15.Την  ΥΠ.ΕΣ. 18779/17.03.2020: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 11-3-2020 και 14-3-
2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται 
από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του 
Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 
16.Την  Γνώμη 10/23.03.2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, επί διατάξεων σχεδίου 
νόμου «Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 
της διάδοσης κορωνοϊού" (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα 
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 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" 2 (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19” (Α΄ 64)» που προτείνεται από το Υπουργείο Υγείας.  
17. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2133/15.04.2020 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: Ειδικά ζητήματα ανάθεσης 
και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης 
του ιού COVID 19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του. 
18.  Την Γνώμη 20/21.05.2020 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί διατάξεων του ν. 
4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 75) 
19. Την ΥΠ.ΕΣ. 39259/24.06.2020: Συνοπτική παράθεση των ρυθμίσεων που αφορούν 
δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ και σχετικών διατάξεων, στο 
πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των Πράξεων 
Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και γνωστοποίηση των νόμων με τους οποίους 
κυρώθηκαν - Γνωστοποίηση εγγράφων και Κατευθυντήριας Οδηγίας αρ.24/15-4-2020 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως12: 

20.του ν. 4314/2014 (Α' 265)13, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

21.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»,  

22.του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

23.του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

24.του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

25.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

26.της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

27.Το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ  

28.Το εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ  

29.Την απόφαση Δημάρχου 2093/2020 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

30.Την απόφαση 775/2020 με ΑΔΑ 9ΟΤΔΩ1Ρ-ΓΕΔ της Οικονομικής επιτροπής με την οποία 
ενέκρινε τη μελέτη και κατάρτισε τους όρους της Διακήρυξης  

31.των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
13

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/11/2020 και ώρα 15:0014 

Γίνεται χρήση της επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο πάνω λόγους 
επείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 
4412/2016. Δεδομένων των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας τα οποία όσον 
αφορά ς προς το χρόνο. 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την  17η   Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης15  

Προκήρυξη16 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
13/11/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 17 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 18.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.19:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 102502 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 20 21 22 
23, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες 

Σε μια τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα 
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 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 

διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 

121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 
15

 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 

άρθρο 65, παρ.6, ν.4412/2016  
16

 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
17

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 

περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 

βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. . Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.  
18

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 
19

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
20

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   
21

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 

377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
22

 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
23

  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2
Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 

Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)24  

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www. :   rhodes.gr  στην διαδρομή: προκηρύξεις ► διαγωνισμοί έργων και 
προμηθειών στις 17/11/202025  

 

 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον Ανάδοχο της υπηρεσίας 

 

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 εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, 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 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 τους26  

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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  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 

βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 

Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 

διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
25

 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της  

προκήρυξης στην ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής , ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για διάστημα δέκα 

(10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 

36 της με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ Β΄3521/01-11-2016) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
26

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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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 σύναψης27  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. ΠΡΩΤ. 2/57902 ή ΑΡ. ΑΠΟΦ. 2465 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ. 
20PROC007660850), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

2.   το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]28  

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της29  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
τ30. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο31. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

[Συμπληρώνεται για συμβάσεις  εκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων:], 

                                                           
27

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
28

 Για συμβάσεις άνω των ορίων 
29

 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 

αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής 

ευχέρειας της Α.Α.  
30

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 

πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 

ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 

ενδιαφερομένων. 
31

 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017(άρθρο 14) 
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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 ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών32. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 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)33.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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. 34.  

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 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.35  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα36. 

2.1.5 Εγγυήσεις37 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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)38, 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.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. 

                                                           
32

 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
33

 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε 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. 
34

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
35

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43  

           του ν. 4605/2019. 
36

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
37

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
38

  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 



 

Σελίδα 14 

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 προσφορών39, θ) την ημερομηνία λήξης 
ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 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.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

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.40 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή41 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.42   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής43 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής44, ποσού 8.377,20 ευρώ45  

                                                           
39

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
40

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
41

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
42

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
43

 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
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Σε περίπτωση προσφοράς για μία   εκ των ομάδων η εγγυητική θα αφορά το 2% του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προσφερόμενη ομάδα η οποίο θα αναφέρεται 
στην εγγυητική και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση 
που θα αναφέρει αναλυτικά την ομάδα για τα οποία δίδεται προσφορά. 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31/03/2021 άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 46 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού47  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
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 αμετάκλητη48 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 
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 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 

παρ. 1α ν. 4412/2016). 
45

 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, , (άρθρο 

72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).   
46

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και 

την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
47

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
48

  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 

ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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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,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου49. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού 

δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

                                                           
49

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   

4497/2017. 
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Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο 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 τους50.  

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. 51 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται52 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις53:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/201654,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας55,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

                                                           
50

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
51

       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
52

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
53

  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού  πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 
54

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
55

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 

σχετικού γεγονότος. 56 

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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)57 και 2.2.3.4 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 58. 

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. 4412/201659. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής60  

                                                           
56

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, 

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 

Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
57

        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
58

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
59

  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας61  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να 
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν 
λόγω οργανισμού 62 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

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 μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στοοικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για 
την υπό ανάθεση υπηρεσία 63  

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα64  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό 
όπως αναφέρεται στο πάραρτημα Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

                                                                                                                                                                                                 
60

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 

75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 

κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
61

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
62

      Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
63

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
64

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 

από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την 

εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και 

της αξιοπιστίας τους.  

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα 

μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή 

χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις 

ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς65. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες66. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 67. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 68. 

Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων .............................................. 
[περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες/ καθήκοντα] γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα 
ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή [Η παράγραφος αυτή τίθεται κατά την κρίση της Α.Α. και με 
βάση το αντικείμενο της σύμβασης, άλλως διαγράφεται]69. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 
3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα [συμπληρώνεται από την Α.Α.], το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ70 καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 171  

                                                           
65

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
66

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
67

 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
68

 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
69

 Δυνατότητα της A.A. σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016 να απαιτεί την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων 

καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, 

από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. Τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται. 
70

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
71

 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 

επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών72 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα73 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 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.74  

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα75 76 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201677. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8)78. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.479. 

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  

                                                                                                                                                                                                 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   
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  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’) 

73
 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

74
 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί      να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 

δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
75

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
76

  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 

έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
77

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
78

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
79

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

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 ισχύουν80. 

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, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών81. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά82: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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 υποβολή του83. 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 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 
2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.284 και 2.2.3.485 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

                                                           
80

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
81

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
83

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 
85

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του86  [η Α.Α. δύναται να ζητήσει επιπλέον 
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 
καταβάλει εισφορές].  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το 
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων87 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του88 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 του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού89 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
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  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
88

 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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ε)  για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 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.90 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 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,91 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 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν προσκομίζουν ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και τον εξοπλισμό τον οποίο θα 
χρησιμοποιήσουν  

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 92.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
91

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
92

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς 
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους93 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.  

Β.8. 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.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό.94 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης95  

Κριτήριο ανάθεσης96 της Σύμβασης97 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά: 
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 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. 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 
95

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
96

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 

προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
97

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
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Α)  βάσει τιμής για κάθε ομάδα υπηρεσιών 

 

  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της 
Διακήρυξης για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανα ομάδα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά 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 αυτής98. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο ....), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 99. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 
Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, 
εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση 
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα 
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 100 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
100

  Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της101. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα102, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 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. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια 
το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο 
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 
σύμβασης103 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του 

                                                           
101

 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
103

 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 
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άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας104. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

[Συμπληρώνεται για συμβάσεις άνω των ορίων] 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν105: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ..... 

[Συμπληρώνονται σχετικές οδηγίες από την Α.Α. Πρβλ τις αναρτημένες στον ως άνω 
διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_
26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoo
p%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος  I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο  Παράρτημα I  

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 
αυτών των εργαζομένων. 
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 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους .  
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 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016. 



 

Σελίδα 29 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή 
αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. 
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 
υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά 
αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.» 
 

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ικανός αριθμός  καθαριστριών και 
εξοπλισμού σύμφωνα με αύτα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω:  

Α. Τιμές 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 106 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης107) σε 
μορφή pdf.] 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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 σύμβασης108. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται 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 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή109 στο κεφάλαιο του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών110   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 3 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
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 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
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 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 και την εγγύηση συμμετοχής τους, 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 όχι111. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών112 

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 φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,113  

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 παρούσης 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. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών114 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)115, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 04/12/2020 και ώρα 11:00π.μ. ή την [4η ] εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία προσφορών  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου116. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα 
ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία 
να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 
προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών117. 
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 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
115

  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. 4605/2019. 
116

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να   έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
117

  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 
από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα 
αρχή118 προς έγκριση. 

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.  

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 προσφορές119.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων120 («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων121. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου122 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών 123 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης124 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για 
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά 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 και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί 
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 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
119

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
120

  Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019 
121

  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019 
122

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
123

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
124

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών125. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 
παρόντος, 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 αρχές126 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 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.127 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά128 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 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 τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  

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 προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του129.  

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 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω130 και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

                                                           
125

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
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  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
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  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
129

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
130

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 
της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη 
ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15%131 
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%132 στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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 οριστικά133, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   

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: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. 
και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί 
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης 134. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες135 από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
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 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
132

 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
133

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 
134

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 

και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής. 
135

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
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προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά136.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής137 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά 
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης138. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά139 μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών140 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν 
κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.141  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
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  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
137

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
138

  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
139

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
140

  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
141

  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την 
παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται 
αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας.142 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής.143 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ144. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου145. Δικαίωμα 
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει 
δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της 
αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες 
οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής 
ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής146. 
Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά147. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 
371 του ν. 4412/2016. 
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  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
143

  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
144

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
145

  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
146

  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
147

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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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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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης  και όλα όσα αναφέρονται  στο άρθρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016:]  

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. 148 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους 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 των ως άνω εγγυήσεων 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 θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

  
[Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, περιλαμβάνονται, 
επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, 
καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου] 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 
αυτών των εργαζομένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή 
αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. 
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά 
αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.» 
 

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ικανός αριθμός  καθαριστριών και 
εξοπλισμού σύμφωνα με αύτα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. 

 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της149  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, 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 της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της 
υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.150 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης151  

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 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. 
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  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
150

 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
151

 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Η πληρωμή του αναδόχου για τη διάρκεια της Σύμβασης όπως προβλέπεται αρχικά στα 
συμβατικά τεύχη θα γίνεται ανά ημερολογιακό μήνα, προκειμένου να καλύπτεται το εργασιακό 
κόστος, με την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών και δικαιολογητικών. Η 
ενταλματοποίηση και εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης από το χρόνο πληρότητας των 
δικαιολογητικών δεν θα ξεπερνά τις 10 ημερολογιακές ημέρες, μετά την οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών  

β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 
του ν. 4412/2016152, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Γ) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών 
παρεχόμενων εργασιών είναι: 
α. το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου 
β. το τιμολόγιο του ανάδοχου εις τριπλούν, που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, ή 
εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 
γ. ασφαλιστική ενημερότητα 
δ. φορολογική ενημερότητα. 
ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. 
 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση και παραλαβή του 100% 
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών υπηρεσιών. Η πληρωμή 
του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016153, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται154  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016155 
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 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
153

 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
154

  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
155

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)156 . 

δ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος157 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, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) 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. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης158. 
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως, 

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. 
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  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 

και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων159   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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. 4412/2016160. Πριν από 
την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
160

   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. 6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών γίνεται από τη Διεύθυνση 
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και είναι διάφορη της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για 
την παραλαβή του αντικειμένου.  

 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων 
από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από 
την υπηρεσία Τμήμα Συντηρήσεων & Καθημερινότητας (ορισμένο υπάλληλο) κάθε Δημοτικής 
Ενότητας και από ορισμένο υπάλληλο του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας της έδρα για την ΔΕ 
Ρόδου, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 
σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές 
του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 
παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης161  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει  σε 73 εργάσιμες 
σχολικές ημέρες   

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου162. Αν λήξει η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος163  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, σύμφωνα 
με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016164 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 165 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα. I της παρούσας.  
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 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
162

 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
163

 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
164

  Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 
165

  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 
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Καθώς η υπηρεσία θα είναι συνδυαστική της υφιστάμενης (καθαρίστριες σχολείων) και θα 
αφορούν σε συμπληρωματική μεταξύ τους εργασία (επιμερισμός εργασιών) ή σε διαχωρισμό των 
χώρων ανά άτομο, καθορίζονται οι εργασίες που θα εκτελεί το προσωπικό του αναδόχου ως 
ακολούθως:  
 
Ένα (1) άτομο 6.24’ ώρες με έναρξη ωραρίου στις 08:00-14:24 για διαρκή απολύμανση 

επιφανειών με χειρωνακτικό τρόπο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και του υπεύθυνου 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας προκειμένου να μην διαταράσσεται η εκπαιδευτική λειτουργία 

της κοινότητας. Η έναρξη του ωραρίου μπορεί να διαφοροποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον 

υπεύθυνο της Σχολικής Μονάδας, ιδιαίτερα στα Ολοήμερα σχολεία, ώστε ένα επιτυγχάνεται η 

βέλτιστη κατανομή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο 

της σχολικής μονάδας και με σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας παρακολούθησης της Υπηρεσίας 

(Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) θα καθορίζουν την έναρξη του ωραρίου το οποίο 

θα ολοκληρώνεται πάντα με την εργασία 6 ωρών 24 λεπτών. Το προσωπικό αυτό θα 

συνεισφέρει, επίσης, σε συμπληρωματική βασική καθαριότητα των χώρων (άδειασμα καλαθιών, 

καθαριότητας τουαλέτας, γενική καθαριότητα χώρων και οτιδήποτε προκύπτει για αντιμετώπιση 

καθημερινών προβλημάτων καθαριότητας) ανά σχολική μονάδα. 

Όπως ορίζεται ρητώς στις Οδηγίες του ΕΟΔΥ: 

• Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό τρίψιμο είναι απαραίτητο για την 
απομάκρυνση των ρύπων και των μικροοργανισμών.  

•  Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά ακολουθεί, μετά τον 
καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού. Συνήθεις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται 
συχνά είναι: τουαλέτες, βρύσες, πόμολα, τραπέζια ή πάγκοι εργασίας κοινής χρήσης, κουπαστή 
σκάλας, κουμπιά σε ασανσέρ ή κουδούνια, διακόπτες ηλεκτρικού, πληκτρολόγια ή συσκευές 
τηλεφώνου κοινής χρήσης, έδρες εκπαιδευτικών ή θρανία όταν οι χρήστες τους εναλλάσσονται 
κ.ά..  

• Για την εφαρμογή απολυμαντικού πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός της επιφάνειας, 
ξέβγαλμά της με νερό και στέγνωμα. Το καλό τρίψιμο και ο σωστός χρόνος εφαρμογής του 
απολυμαντικού είναι απαραίτητα για την καταστροφή των μικροοργανισμών.» 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 ξεσκονίζονται τα έπιπλα γραφείων και τα βοηθητικά 

έπιπλα αυτών, χωρίς να ανακατεύονται τα αντικείμενα 
στις επιφάνειες και απολυμαίνονται οι σταθερές 
επιφάνειες, 

 καθαρίζονται στεγνά οι επιφάνειες των γραφείων με νερό 
και απορρυπαντικό και με απολυμαντικό, 

 σκουπίζονται όλα τα δάπεδα και μετά να σφουγγαρίζονται 
με απορρυπαντικό-απολυμαντικό, 

 καθαρίζονται και απολυμαίνονται με ιδιαίτερη προσοχή 
οι διακόπτες των φώτων, τα χερούλια των βιβλιοθηκών 
και οι πόρτες, καθαρίζεται το ασανσέρ, τα κλιμακοστάσια 
και οι κουπαστές αυτών 

 αδειάζουν και απολυμαίνονται τα καλάθια 
απορριμμάτων και να τοποθετούνται νέες σακούλες. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΟΙ W.C. 
 αδειάζουν όλα τα καλάθια απορριμμάτων σε σακούλες 

απορριμμάτων και απολυμαίνονται 
 καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά, μέσα και 

έξω οι λεκάνες και τα καπάκια των τουαλετών, 
 καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά, οι 

νιπτήρες, οι βρύσες και οι σαπουνοθήκες και τα πόμολα, 
 καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι καθρέπτες, 
 σκουπίζονται και να σφουγγαρίζονται τα δάπεδα με νερό 
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και απολυμαντικό υγρό, 
 καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα πλακάκια και οι 

τοίχοι στους κοινόχρηστους χώρους, 
 συμπληρώνεται το χαρτί τουαλέτας και το σαπούνι με 

υλικά του σχολείου 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όλα τα απορρίμματα αφού συγκεντρώνονται σε σακούλες 
απορριμμάτων να μεταφέρονται στους κάδους του Δήμου. 
Τα χαρτιά από τις σακούλες ανακύκλωσης απορρίπτονται 

στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 
 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαραίτητα υλικά 
καθαρισμού, όπως απορρυπαντικά πατωμάτων, απορρυπαντικά γραφείων, απορρυπαντικά για 
τουαλέτες (με χλώριο), απορρυπαντικά υαλοπινάκων, απορρυπαντικά - αντισηπτικά σπρέι 
γραφείων και συσκευών (χωρίς χλώριο), σάρωθρα σφουγγαρίστρες, κουβάδες, πανάκια 
καθαρισμού επιφανειών (διαφορετικών χρωμάτων για κάθε επιφάνεια), ηλεκτρική σκούπα, 
ηλεκτρική σκούπα επαγγελματικού τύπου για τον καθαρισμού μοκέτας των αιθουσών 
εκδηλώσεων κ.λπ., με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και πιστοποιητικά καταλληλόλητας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Εκτός των χειροπετσετών, 
χαρτιών υγείας και κρεμοσάπουνων, τα οποία αυτά και μόνο θα του τα προμηθεύει ο Δήμος. 
 

Το δυναμικό που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να χρησιμοποιεί: 

 Προστατευτικές ποδιές ομοιόμορφες αδιάβροχες (μίας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων 
 Προστατευτικά γάντια latex μίας χρήσης 
 Προστατευτικά σκουφάκια 
 Προστατευτικές μάσκες  
 Γυαλιά προσώπου ή ασπίδια προστασίας προσώπου  

 
Η απολύμανση των επιφανειών θα γίνεται διαρκώς χωρίς διακοπή σε όλες τις επιφάνειες που δέχονται 
φορτίο μικροοργανισμών από τα διακινούμενα στους σχολικούς χώρους άτομα. 
Η απολύμανση των επιφανειών θα γίνεται με ψεκαστήρα χειρός και ακόλουθο σκούπισμα με υγρό 
απολυμαντικό το οποίο θα φέρει την έγκριση του ΕΟΦ με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

Technical data 
Εμφάνιση: Καθαρός Διαυγές υγρό  (clear) 
Σχετική ένταση στους 20ºC:  0.96 
pH (neat at 20ºC):  7.1 
Chemical Oxygen Demand (COD):  540 gO2/kg 
Nitrogen Content:  (N) < 0.1 g/kg 
Phosphorous Content:  (P) none 
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ΙΙΙ. ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ο διαχωρισμός των μονάδων σε Α’βάθμιας και Β’ βάθμιας κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να είναι 
εφικτή η προσέλκυση οικονομικών φορέων που θα έχουν τη διαθεσιμότητα προσωπικού άμεσα. Η 
ανάθεση για όλες τις δομές απαιτεί μεγάλο αριθμό δυναμικού και ενδέχεται να μην υπάρχει 
ανταγωνισμός αλλά και διαθεσιμότητα για το σύνολο τους. 
 
 

ΟΜΑΔΑ Ι: Σχολικές μονάδες Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια) 
 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ 

Συνολικές 
Βάρδιες για 

Ημέρες 
Λειτουργίας 

για 73 
σχολικές 
ημέρες 

Τ.Μ. 

1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 2000 

2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
1600 

3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
  

4 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
3175 

5 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
3300 

6 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
850 

7 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 

1 

08.00 – 
14.24 

73 
2300 

ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ 
08.00 – 
14.24 

  

8 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΡΟΔΟΥ ΜΕ Λ.Τ. 

1 
08.00 – 
14.24 

73 
3400 

9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
2910 

10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
1200 

11 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

1 

08.00 – 
14.24 

73 

1060 
ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

08.00 – 
14.24 

12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
1760 

13 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΩΝΑ 
ΜΕ Λ.Τ. 

1 
08.00 – 
14.24 

73 
920 

14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
1740 

15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
1850 

16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΣΑΡΩΝ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
450 

17 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 
ΜΕ Λ.Τ. 

1 
08.00 – 
14.24 

73 
1000 

18 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
4460 

19 2ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 73 862 
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14.24 

20 3ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
1613 

21 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
2560 

22 ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
2190 

23 ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
950 

24 ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
1320 

25 ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
2800 

26 
ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

1 

08.00 – 
14.24 

146 1650 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

08.00 – 
14.24 

27 
1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 

2 

08.00 – 
14.24 

146 6290 
1ο Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ 

08.00 – 
14.24 

28 
2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 

2 

08.00 – 
14.24 

146 
2480 

2ο Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ 
08.00 – 
14.24 

  

29 ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73   

30 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΡΟΔΟΥ 

1 
08.00 – 
14.24 

73   

31 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ Λ.Τ. 

1 
08.00 – 
14.24 

73 
  

32 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 

1 

08.00 – 
14.24 

73 

  
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

08.00 – 
14.24 

33 ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
  

34 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

1 
08.00 – 
14.24 

73 

500 

35 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΡΟΔΟΥ 1 
08.00 – 
14.24 

73 
215 

    37   2774 57405 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: Σχολικές μονάδες Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά – Νηπιαγωγεία) 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ 

Συνολικές Βάρδιες 
για Ημέρες 

Λειτουργίας για 73 
σχολικές ημέρες 
(τέλος Μαρτίου) 

Τ.Μ. 

1 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 73 

150 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

150 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 220 
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ΡΟΔΟΥ 

2 
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

150 

3 
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

150 

4 
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

300 

5 
14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

150 

6 
16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

220 

7 
20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

650 

8 

21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΣ 

1 08.00 – 14.24 

73 
220 

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

150 

9 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

150 

10 
2ο 4/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

80 

11 
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΙΑΛΥΣΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

150 

12 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

1 08.00 – 14.24 

73 
220 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

  

13 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

1 08.00 – 14.24 
73 

80 

14 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

450 

15 
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

220 

16 
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

380 

17 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΡΙΤΣΩΝ 

1 08.00 – 14.24 
73 

150 

18 
3/Θ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΣΤΙΔΑΣ 

1 08.00 – 14.24 
73 

300 

19 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 
380 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

  

20 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 150 

21 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 900 

18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

220 

22 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1250 

23 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1250 

24 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1550 

25 
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 1420 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΣ 

220 

26 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 600 

27 
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 146 
750 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 150 
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ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

80 

28 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 800 

29 
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 1050 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

150 

30 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1300 

31 
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 530 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

80 

32 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1650 

33 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1370 

34 
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

1 08.00 – 14.24 

73 1170 

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΡΟΔΟΥ 

150 

35 
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 1000 

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

220 

36 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΓΟΥΡΟΥ 
ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 
1050 

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ 

150 

37 
1ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

280 

38 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 
1200 

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

380 

39 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

500 

40 

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 
800 

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ 

80 

41 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1350 

42 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 850 

43 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1650 

44 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

1 08.00 – 14.24 
73 

1650 

45 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 1 08.00 – 14.24 73 1550 

46 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 1 08.00 – 14.24 73 1200 

47 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 
1250 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

380 

48 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 300 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

80 

49 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 

1 08.00 – 14.24 

73 500 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 

300 

50 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΡΩΝΗΣ 

1 08.00 – 14.24 
73 750 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 220 
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ΣΟΡΩΝΗΣ 

51 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΑΝΩΝ 

1 08.00 – 14.24 
73 350 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΩΝ 80 

52 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

1 08.00 – 14.24 

73 
480 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

150 

53 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΜΥΛΙΑΣ 

1 08.00 – 14.24 

73 360 

1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

300 

54 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΛΑΚΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 280 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΥ 80 

55 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΩΝΑΣ 

1 08.00 – 14.24 

73 420 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΜΠΩΝΑΣ 

220 

56 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1500 

57 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

1 08.00 – 14.24 

73 
1300 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

220 

58 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

1 08.00 – 14.24 

73 
  

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

150 

59 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 
800 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

300 

60 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 
660 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

80 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

150 

61 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΦΑΝΤΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

850 

62 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΙΝΘΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 480 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΙΝΘΟΥ 150 

63 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 

1 08.00 – 14.24 

73 
480 

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 

150 

64 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

950 

65 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 

1050 

66 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΩΝΑΣ 

1 08.00 – 14.24 

73 650 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΛΩΝΑΣ 

220 

67 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣΣΑΡΩΝ 

1 08.00 – 14.24 

73 650 

2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΣΣΑΡΩΝ 

300 

68 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΩΝΑΣ 

1 08.00 – 14.24 

73 350 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΑΘΟΥ 

220 
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69 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΝΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 420 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ 150 

70 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 1650 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΙΝΔΟΥ 

100 

71 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 1000 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 

  

    71   5256 57250 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:  

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τον αρμόδιο Διευθυντή της Σχολικής 
μονάδας, για κάθε θέμα που υποπίπτει στην αντίληψη του ιδίου και του 
προσωπικού του και σχετίζεται με την καθαριότητα και την ασφάλεια των 
καθαριζομένων χώρων.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν εγκρίσεως του αποτελέσματος - κατακύρωσης 
του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να 
καταθέσει στον Δήμο πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών, το οποίο θα 
περιλαμβάνει αναλυτικά το ωράριο εργασίας και τον αριθμό ατόμων που θα 
απασχοληθούν ανά κτήριο. Το πρόγραμμα αυτό θα εγκριθεί από τον Δήμο ή 
θα τροποποιηθεί σε συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων και θα 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Το πρόγραμμα των προς 
εκτέλεση εργασιών θα πρέπει να τηρείται αυστηρά και να γνωστοποιείται 
εγκαίρως στον Δήμο, το προσωπικό που θα απασχολείται, ενώ δεν θα πρέπει να 
παρατηρούνται κενά κατά τη διάρκεια του χρόνου απασχόλησης τους. Σημειώνεται 
ότι οι απασχολούμενοι με την εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών δεν θα 
επιτρέπεται να απασχολούνται σε βάρδιες χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των 8 
ωρών ενώ μεταξύ δύο βαρδιών του ιδίου προσώπου θα πρέπει να μεσολαβεί χρόνος 
τουλάχιστον 8 ωρών. 

3. Τα άτομα που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ευγενικά, επιμελή 
και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της καλής 
κατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού όσο και σε ό,τι αφορά στη μη παρεμπόδιση 
της λειτουργίας του σχολείου. 

4. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καλύπτει κάθε υποχρέωση προς το 
απασχολούμενο προσωπικό του με την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 
της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας ή την τυχόν ισχύουσα οικεία (κλαδική) 
ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. Προς απόδειξη της καταβολής των νόμιμων 
αμοιβών στο προσωπικό του αναδόχου, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να 
του υποβληθούν ανά μήνα οι σχετικές μισθολογικές καταστάσεις. 
Για την εξασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι εφόσον οι 
προσφερόμενες τιμές είναι κατώτερες από τις προκύπτουσες με βάση τις πιο πάνω 
ΣΣΕ, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, ο οποίος θα 
συμπεριληφθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με 
την ανάδοχο εταιρεία. 

5. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε μέριμνα για 
την τήρηση των υφιστάμενων κανόνων υγιεινής και ασφαλείας. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαραίτητα υλικά 
καθαρισμού, όπως απορρυπαντικά πατωμάτων, απορρυπαντικά γραφείων, 
απορρυπαντικά για τουαλέτες (με χλώριο), απορρυπαντικά υαλοπινάκων, 
απορρυπαντικά - αντισηπτικά σπρέι γραφείων και συσκευών (χωρίς χλώριο), 
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σάρωθρα σφουγγαρίστρες, κουβάδες, πανάκια καθαρισμού επιφανειών 
(διαφορετικών χρωμάτων για κάθε επιφάνεια), ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρική 
σκούπα επαγγελματικού τύπου για τον καθαρισμού μοκέτας των αιθουσών 
εκδηλώσεων κ.λπ., με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και πιστοποιητικά 
καταλληλόλητας, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική 
Νομοθεσία. Εκτός των χειροπετσετών, χαρτιών υγείας και κρεμοσάπουνων, τα 
οποία αυτά και μόνο θα του τα προμηθεύει ο Δήμος. 

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί σε λειτουργία, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 
εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού, κέντρο ελέγχου, εκτός εγκαταστάσεων του 
Δήμου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης 
των υποχρεώσεων του αναδόχου και μέσω τηλεφώνου θα δίνονται στον 
εκπρόσωπο του Δήμου, πληροφορίες για την απρόσκοπτη ή μη παροχή των 
υπηρεσιών καθαρισμού και για ότι αξιοσημείωτο ή εξαιρετικό υποπίπτει στην 
αντίληψη του αναδόχου ή του προσωπικού του. 

7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα μελέτη και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά τον έλεγχο του 
προσωπικού του στις σχολικές εγκαταστάσεις, των οποίων το πρόγραμμα (ή 
αλλαγές αυτού, οι οποίες θα γίνονται ΜΟΝΟ με τη σύμφωνη γνώμη της σχολικής 
διεύθυνσης), θα γνωστοποιεί εγκαίρως στη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου και θα διαθέτει για το σκοπό αυτό τα απαραίτητα 
μέσα. Ο υπεύθυνος για τον παραπάνω έλεγχο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει 
κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου θα γνωστοποιείται στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου. 
Πέραν των ανωτέρω ο ανάδοχος και το προσωπικό θα εφαρμόζουν τους εξής 
κανόνες κατά την εκτέλεση των εργασιών τους : 
Α.ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΑΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι εργασίες του αναδόχου, θα εκτελούνται καθημερινά (μέρες λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων) και πάντοτε εντός των συμφωνηθέντων όρων με 
τον Δήμο. 
Το ωράριο παροχής των υπηρεσιών ανά μονάδα ξεκινά από 08.00 π.μ. έως τις 
14.24 μ.μ., εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την εκάστοτε σχολική 
διεύθυνση λόγω ιδιαίτερων αναγκών. 
Το προσωπικό καθαρισμού θα είναι υγιές - ειδικευμένο και άψογο από πλευράς 
συμπεριφοράς. Απαγορεύεται να απασχολούνται άτομα κάτω των 18 και άνω των 
65 ετών ή αλλοδαποί χωρίς άδεια παραμονής και εργασίας. Επισημαίνεται ότι, το 
προσωπικό που πρόκειται να απασχολήσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να κατανοεί, 
ομιλεί και διαβάζει ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα.  
Ο ανάδοχος θα είναι ατομικά υπεύθυνος έναντι του Δήμου για τις υποχρεώσεις 
έναντι των ασφαλιστικών ταμείων και εν γένει παντός τρίτου για όλα τα θέματα 
απασχόλησης (αποζημιώσεις, κ.λπ.), τυχόν δε απασχόληση ανασφαλίστου 
προσωπικού αποτελεί αυτοτελή και επαρκή λόγο καταγγελίας της σύμβασης 
μονομερώς από το Δήμο.  
Ο Δήμος μπορεί να απαιτήσει την απομάκρυνση/αντικατάσταση από την ομάδα, 
προσωπικού οποιουδήποτε μέλους του αναδόχου, που, κατά τεκμηριωμένη άποψη 
κρίνεται αναγκαίο.  
Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για εργατικά ατυχήματα του 
προσωπικού του αναδόχου, ούτε για εισφορές του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών 
φορέων, ούτε και για τις αμοιβές του προσωπικού, τις οποίες αναλαμβάνει να 
πληρώνει εξ’ ολοκλήρου ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες και ισχύουσες ΣΣΕ. 
Ο υπεύθυνος υπηρεσιών του αναδόχου, θα συνομιλεί με τον υπεύθυνο 
Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας καθώς και της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 
για τυχόν προβλήματα ή διευκρινίσεις επί του τεχνικού αντικειμένου και του 
προσωπικού εργασίας. Σε περίπτωση που ανακύπτει ζήτημα που δεν αφορά το 
επιχειρησιακό χαρακτήρα της υπηρεσίας αλλά θίγει την εκτέλεση της σύμβασης, ο 
Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή και ο Ανάδοχος θα απευθύνονται στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου. Ο υπεύθυνος υπηρεσιών θα πρέπει να είναι προσβάσιμος σε 
καθημερινή βάση.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά 
ταμεία κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης, το προσωπικό που θα απασχολεί 
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ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΙΚΑ ή των λοιπών 
ασφαλιστικών ταμείων ή οργανισμών.  
Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί αναλυτικές καταστάσεις του προσωπικού του για το 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων 
(πιστοποιητικών υγείας, αδειών παραμονής, κ.λπ.) κατά το στάδιο της υπογραφής 
της σύμβασης.;;; 

8. Σχετικά με τη δήλωση της ομάδας καθαριότητας, η οποία θα παρέχει τις 
απαιτούμενες από τη σύμβαση υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι για την ομάδα αυτή, ο 
ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι το 
προσωπικό που διαθέτει για την εν λόγω σύμβαση, έχει καθαρό ποινικό μητρώο και 
δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, εμπρησμό, απάτη, ανθρωποκτονία με πρόθεση, 
εμπρησμό, δωροδοκία, διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών, βιασμό, παράνομη 
βία, απειλή, εκβίαση και σωματεμπορία. 

9. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας 
μηχανημάτων, δηλαδή τα μισθώματα, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που μπορεί 
να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου κι 
επιστροφής των μηχανημάτων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

10. Γενικά για κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και ορθή εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή της 
προσφοράς, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των 
υστέρων σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές 
του προϋπολογισμού, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 

11. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις 
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και τις 
απαιτήσεις των εργαζομένων, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών. 

12. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιεσδήποτε 
ζημίες, βλάβες, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της 
σύμβασης, σε πρόσωπα ή πράγματα του προσωπικού του, ή του εκάστοτε σχολείου 
και του προσωπικού αυτού, ή σε οιονδήποτε τρίτο και από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 
και αν προέρχονται, έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία ή 
απειρία ή αμέλεια κ.λπ. του αναδόχου ή τρίτων, τους οποίους ήθελε χρησιμοποιήσει 
για την παροχή υπηρεσιών, απαλλασσομένου του Δήμου από οποιαδήποτε ευθύνη 
από αυτήν την αιτία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν κατονομάζεται ειδικά. 

13. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων κι ευθυνών του, 
παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων στο προσωπικό και 
κάθε τρίτο καθώς επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. 
Ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του αναδόχου αποκαθίστανται 
αμέσως με ευθύνη και φροντίδα αυτού, άλλως η επανόρθωση γίνεται από 
τον εργοδότη εις βάρος του πρώτου. 

14. Το γεγονός ότι ο Δήμος εποπτεύει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και την υπάρχουσα νομοθεσία. 

15. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η υποκατάστασή του στην παροχή των υπηρεσιών σε 
ολόκληρη ή μέρος της εργασίας που του έχει ανατεθεί,, από άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, καθώς και η εκχώρηση σε τρίτο μέρους ή του συνόλου του συμβατικού 
αντικειμένου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. Σε 
αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της 
σύμβασης και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά και η υπεργολαβία.  

16. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις απαιτήσεις του παρόντος θα 
θεωρείται παραβίαση της σύμβασης και ο Δήμος θα έχει δικαίωμα της άμεσης 
αναστολής των εργασιών με επιβάρυνση του αναδόχου, έως ότου αυτός 
συμμορφωθεί. 

 

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 ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
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απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή 
την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα 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 ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 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 ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται 
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221166του ν. 
4412/2016.167  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση168  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 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. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

                                                           
166

  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες 

τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
167

 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
168

 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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6.5 Αναπροσαρμογή τιμής169  

Δεν επιτρέπεται. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 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 ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων.  
 
6.6.2 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.  
 
6.6.3 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)170.  
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

                                                           
169

 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
170

  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, 

τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε 

κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 

πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ι. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Κατόπιν παρατήρησης των επιδημιολογικών δεδομένων στην ελληνική επικράτεια και της ραγδαίας 

αύξησης του κινδύνου διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε της 

διενέργεια Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες διαρκούς απολύμανσης με 

χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου, κάτω των ορίων (Απόφαση 674/2020 

Οικονομικής Επιτροπής- ΑΔΑΜ 20PROC007408978) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4412/2016 και 

με το άρθρο 58 του Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α'), για την έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών 

διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου. Το διάστημα 

παροχής των υπηρεσιών ορίστηκε στις 73 ημέρες λειτουργίας των σχολείων προκειμένου α) να είναι 

άμεση η ανταπόκριση του Δήμου στις αυξημένες ανάγκες διαρκούς και καθημερινής απολύμανσης των 

επιφανειών των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις ρητές Οδηγίες του ΕΟΔΥ σε περίοδο έξαρσης του 

κορωνοϊού και β) να υπάρχει ικανό χρονικό διάστημα για την διενέργεια τακτικού διεθνούς διαγωνισμού 

και την ολοκλήρωσή του. 

Όπως τεκμηριώθηκε και στην Τεχνική Έκθεση με α.π. 2/47155/22-9-2020 της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού (σύμφωνα με την οποία διακηρύχθηκε η ανοιχτή διαδικασία με σύντμηση προθεσμιών και 

για παροχή υπηρεσίας για χρονικό διάστημα ικανό να επιτρέψει την ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού), 

σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα κατά το χρόνο σύνταξη της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης ο 

κίνδυνος διασποράς του Κορωνοϊού είναι ιδιαίτερα αυξημένος. 

Από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020 επαναλειτούργησαν οι σχολικές μονάδες της Α’ βάθμιας και της Β΄βάθμιας 

εκπαίδευσης σε πλήρες ωράριο και πλήρη σύνθεση. Το προσωπικό της τακτικής καθαριότητας των 

σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50175/ 7-8-2020 και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 

ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’), ο Δήμος Ρόδου προκήρυξε 

την σύναψη 76 συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 10μηνης διάρκειας πλήρους 

απασχόλησης (6,40 h Εργασίας) και 33 συμβάσεις 10μηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης (3ωρης 

εργασία), όπως υπολογίστηκαν από το ΥΠΕΣ.  

Πρόκειται για το προσωπικό τακτικής καθαριότητας των σχολικών μονάδων (πρώην καθεστώς μέσω 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Σχολικών Επιτροπών) και υπολογίστηκε και αποφασίστηκε όπως θα συνέβαινε υπό 

κανονικές συνθήκες δημόσιας υγείας, δηλαδή χωρίς πρόσθετους κινδύνους.  

Από τις θέσεις αυτές έχουν καλυφθεί 76 πλήρους ωραρίου και 30 για 3ωρη εργασία. 

Το πλήρες ωράριο εργασίας υπαλλήλου στην τακτική καθαριότητα μιας σχολικής μονάδας είναι 6.24’ 

ώρες.  

Το προσωπικό αυτό ενισχύθηκε από το Δήμο λόγω όγκου εργασίας σε ορισμένες σχολικές μονάδες από 26 

συμβάσεις 4μηνης διάρκειας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων 

αναγκών. Η δυνατότητα αυτή σύναψης 4μηνων έκτακτων συμβάσεων παρήλθε στις 13.9.2020. 

Επιπλέον ο Δήμος διαθέτει στο δυναμικό του 19 καθαρίστριες ΙΔΑΧ εκ των οποίων οι 10 είναι μερικής 

απασχόλησης (από 90 λεπτά ημερήσιας απασχόλησης έως 4 ώρες). 

 

Στην επικράτεια του Δήμου Ρόδου λειτουργούν 158 Σχολικές μονάδες με δυναμικό 19.663 συνολικά 

μαθητές/τριες (10.710 στην Α’ βάθμια και 8.953 στη Β΄βάθμια) 

 

Μονάδες κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

 Νηπιαγωγεία – 61  

 Δημοτικά – 55  

 Γυμνάσια – 21  
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 ΓΕΛ  (Ημερήσια Εσπερινά)- 10 

 ΕΠΑΛ – Τεχνικές Σχολές – 11  

 

Στις 158 αυτές σχολικές μονάδες, διαφορετικής έκτασης χώρων και διαφορετικού πληθυσμού, και με 

υψηλή διασπορά τοποθεσιών, κατανέμονται, συνολικά 153 καθαρίστριες/στές πάσης φύσεως σχέσης 

εργασίας και διαφορετικού ωραρίου, συμπεριλαμβανομένων και των 4μηνων συμβάσεων που σύναψε ο 

Δήμος.  

 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων όπως 

δημοσιεύτηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 για την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας τονίζεται η 

συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης, μεταξύ των οποίων ρητώς αναφέρεται η 

τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες. Ειδικότερα οι Οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφέρουν: 

 

«Ο καθαρισμός και η εφαρμογή απολυμαντικών μειώνουν τον κίνδυνο διασποράς λοιμώξεων, 

απομακρύνοντας και σκοτώνοντας, αντίστοιχα, τους μικροοργανισμούς από τις επιφάνειες. Συνεπώς, η 

συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητα και εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον 

εξοπλισμό των σχολικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-

19.» 

…… 

• Οι συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται συχνότερα από ότι συνήθως και 

κυρίως μεταξύ της χρήσης από διαφορετικούς μαθητές. Θα πρέπει να περιορίζεται η κοινή χρήση 

επιφανειών ή/και αντικειμένων, εφόσον είναι εφικτό, ή αυτές/αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται και να 

απολυμαίνονται μεταξύ διαφορετικών χρηστών.  

• Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό τρίψιμο είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση των 

ρύπων και των μικροοργανισμών.  

•  Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά ακολουθεί, μετά τον καθαρισμό, 

εφαρμογή απολυμαντικού. Συνήθεις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά είναι: 

τουαλέτες, βρύσες, πόμολα, τραπέζια ή πάγκοι εργασίας κοινής χρήσης, κουπαστή σκάλας, κουμπιά σε 

ασανσέρ ή κουδούνια, διακόπτες ηλεκτρικού, πληκτρολόγια ή συσκευές τηλεφώνου κοινής χρήσης, έδρες 

εκπαιδευτικών ή θρανία όταν οι χρήστες τους εναλλάσσονται κ.ά..  

• Για την εφαρμογή απολυμαντικού πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός της επιφάνειας, ξέβγαλμά 

της με νερό και στέγνωμα. Το καλό τρίψιμο και ο σωστός χρόνος εφαρμογής του απολυμαντικού είναι 

απαραίτητα για την καταστροφή των μικροοργανισμών.» 

 

Επιπλέον στην πρόσφατη Τεχνική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων 

στις 6.8.2020 με τίτλο: «COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission»  

Δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες:  

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση στους σχολικούς χώρους (Cleaning and disinfection) συνίσταται ως 

σημαντικό μέτρο η αύξηση σε βάθος και σε συχνότητα του καθαρισμού και της απολύμανσης των συχνά 

αγγιζόμενων επιφανειών.  (“Due to the involvement of fomites in the transmission of COVID-19, increasing 

the depth and frequency of cleaning and disinfection of frequently touched surfaces (e.g. doorknobs and 

door bars, chairs and armrests, table tops, light switches, handrails, water taps, elevator buttons, 

computer keyboards and screens, touch screens), shared toilets, etc. is considered an important measure 

when deciding reopening schools.”, European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 2020.) 

Για την πιστή τήρηση των Οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, οι εργασίες 

αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας, όταν τα παιδιά βρίσκονται σε 

διάλλειμα και για τους  κοινόχρηστους χώρους, όταν τα παιδιά βρίσκονται στις αίθουσες.  

Είναι πρακτικά αδύνατο ένα υπάλληλος καθαριότητας μίας σχολικής μονάδας να καταφέρει να τηρήσει τις 

οδηγίες και να εκτελέσει ταυτόχρονα όλες τις απαιτούμενες εργασίες σε πολλαπλά σημεία και παράλληλα 
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να επιμελείται και την γενική καθαριότητα του χώρου (συλλογή και απομάκρυνση απορριμμάτων, 

σκούπισμα – σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων, καθαριότητα τουαλετών, κ.λπ.).  

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών συνωστισμού, του νεαρού της ηλικίας του πληθυσμού των σχολικών 

μονάδων και του αυξημένου κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού, απαιτείται η ενίσχυση των σχολικών 

μονάδων στην επικράτεια του Δήμου με υπηρεσίες απολύμανσης επιφανειών με χειρωνακτικό τρόπο 

και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του μαθητικού πληθυσμού στο σχολείο. Μόνον με αυτόν τον 

τρόπο είναι εφικτή η τήρηση όλων των Οδηγιών με σχολαστικότητα και συνέπεια.  

Σύμφωνα με τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα όπως έχουν αποτυπωθεί επισήμως από τον ΕOΔΥ 

έως την 1
η
 Οκτωβρίου 2020 στην Ημερήσια Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο 

κορωνοϊό (Covid-19), η πανδημία παρουσιάζει την υψηλότερη διασπορά από την έναρξή της στη χώρα. 
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ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

H παρούσα τεχνική περιγραφή  αφορά στην υλοποίηση της υπηρεσίας διαρκούς απολύμανσης 
επιφανειών και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών σχολικών μονάδων του Δήμου Ρόδου έως και 

το τέλος του Μηνός Μαρτίου 2021 για εβδομήντα τρεις (73)  ημέρες  λειτουργίας των σχολείων, 
εξαιρουμένων αργιών, Σαββατοκύριακων και τυχόν περιόδων αναστολών που αναμένεται να 

καλύψουν όλη τη χειμερινή περίοδο μέχρι τον Απρίλιο δεδομένου του ημερολογιακού Προγράμματος 
των σχολικών μονάδων (Δεκέμβριος 17 ημ. Ιανουάριος 16 ημ. Φεβρουάριος 20 ημε. Μάρτιος 20 ημερ – 

ΣΥΝΟΛΟ 73 ημέρες λειτουργίας), οπότε και θα έχει παρέλθει και η περίοδος επιβάρυνσης του 
πληθυσμού με άλλες ιώσεις που περιπλέκουν την κατάσταση και με την προσδοκία ότι διεθνώς θα 

υπάρξει θετική εξέλιξη στην επιστημονική κοινότητα για την παραγωγή εμβολίου. Επιπλέον 
μεσολαβούσης της περιόδου διακοπών του Πάσχα και της ακόλουθης αύξησης της θερμοκρασίας 

εκτιμάται ότι η κατάσταση δεν θα απαιτεί πρόσθετες υπηρεσίες καθημερινής και ολοήμερης 
απολύμανσης των επιφανειών των σχολικών μονάδων (διαρκής αερισμός αιθουσών, ανοιχτά 
παράθυρα κατά τη διδασκαλία, κ.λπ.).  

 
Σύμφωνα με της Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ οι Ελάχιστες συντομευμένες προθεσμίες για την ανάθεση 

υπηρεσιών σε Επείγουσες καταστάσεις δεόντως αιτιολογημένες - «Επισπευσμένη» Ανοικτή ή Κλειστή 
Διαδικασία, είναι 15 ημέρες (άρθρα 27 παρ. 3/ 264 παρ. 3). Ειδικότερα:  «Για τις συμβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών (συμβάσεις άνω των ορίων), σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει την ανάθεση της σύμβασης με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία 
(άρθρο 26 παρ. 1/ 263 παρ. 1).  Για τις ανοικτές διαδικασίες προβλέπεται γενική ελάχιστη προθεσμία 35 
ημερών για την υποβολή των προσφορών, η οποία εκκινεί από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης σύμβασης στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. …Ωστόσο, τόσο στις ανοικτές όσο και στις 
κλειστές διαδικασίες, οι ως άνω προθεσμίες μπορούν να συντμηθούν σε επείγουσες καταστάσεις, 
δεόντως αιτιολογημένες, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την τήρηση της εφαρμοστέας ελάχιστης γενικής 
προθεσμίας. (βλ. σημείο 3 κατωτέρω). Εφόσον συντρέχει επείγουσα κατάσταση, δεόντως 
αιτιολογημένη, προβλέπεται σημαντική σύντμηση των ανωτέρω ελάχιστων γενικών προθεσμιών:  
- στην ανοικτή διαδικασία η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών μπορεί να συντμηθεί σε 15 
ημέρες από την αποστολή της προκήρυξης, ..» 
 
Ο Δήμος Ρόδου προκειμένου να ανταποκριθεί στις επίσημες Οδηγίες του ΕΟΔΥ και να προστατεύσει 

τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών κοινοτήτων που παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση ατόμων 
καθημερινά, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και την έξαρση της 

πανδημίας διενήργησε εκτάκτως ανοιχτό διαγωνισμό με σύντμηση προθεσμιών και μέχρι του 
ελάχιστου εκτιμώμενου διαστήματος που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο Διεθνής διαγωνισμός 

με τη δυνατότητα που παρέχει η Οδηγία 24 με προθεσμία υποβολής προσφορών της 15 ημέρες.  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 που αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 61 

του Ν. 3979/2011   

«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 

υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας 

κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και 

ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως 

άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.».  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 

1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός 

προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό 

για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες 
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παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός 

των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή 

αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην 

προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 

τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 

σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.» 

 

Ομοίως, ισχύουν και οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 

 

Η εργασία - υπηρεσία θα εκτελεστεί με ανάθεση σε εταιρεία/ες καθαριότητας. Η ανάθεση θα γίνει και 

σύμφωνα με άρθρο 58 του Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α)'  σύμφωνα με τις ακόλουθες 

διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016).  

3. Τις διατάξεις του Ν. 

4674/2020 (ΦΕΚ  Α’ 53/11.03.2020) 

4. Τις διατάξεις του 

Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/τ.Α’/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του 

Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/τ.Α’/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του 

Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του 

Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 

4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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11. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014) , 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ τ.Α’/22-

11-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006114/τ.Α’/08.06.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

και ειδικότερα τηςπαρ. 9εδ.βτου άρθρου 209. 

14. Την ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.03.2020: Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

15. Την  ΥΠ.ΕΣ. 18779/17.03.2020: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 11-3-2020 και 14-3-2020 

Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από 

τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

16. Την  Γνώμη 10/23.03.2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: Αίτημα για διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με 

το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, επί διατάξεων σχεδίου νόμου «Κύρωση α) 

της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού" (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του" 2 (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Α΄ 64)» που προτείνεται από το 

Υπουργείο Υγείας.  

17.  Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2133/15.04.2020 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και 

διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του 

ιού COVID 19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του. 

18.   Την Γνώμη 20/21.05.2020 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 

παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί διατάξεων του ν. 4684/2020 

«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 75) 

19.  Την ΥΠ.ΕΣ. 39259/24.06.2020: Συνοπτική παράθεση των ρυθμίσεων που αφορούν δημόσιες 

συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ και σχετικών διατάξεων, στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς 

και γνωστοποίηση των νόμων με τους οποίους κυρώθηκαν - Γνωστοποίηση εγγράφων και 

Κατευθυντήριας Οδηγίας αρ.24/15-4-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

 

 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 519.386,18 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24% και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6491.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 

με εξειδίκευση του πόσου από την Οικονομική Επιτροπή και τον Π/Υ έτους 2021 με δέσμευση της Οικ. 

Επιτροπής για πολυετή δαπάνη, ως ακολούθως: 

2020 = 17 ημέρες υπηρεσίας από τις 73 (23,29% του Π/Υ) ήτοι 120.965,04 € 

2021 = 56 ημέρες υπηρεσίας από τις 73 (76,71% του Π/Υ) ήτοι 398.421,14 € 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Το Π.Δ.80/2016 «για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν 

είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση 

δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κ.λπ.), 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του 

σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής 

απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του 

χρόνου εξόφλησής τους.» 

Η έκτακτη αυτή δαπάνη για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

σε συνδυασμό ενδεχόμενα υπόλοιπα από την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών που 

αποφασίστηκε με την ΥΑ 20520/21.5.2020 με Θέμα: Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας 
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συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. (ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8). 

 

Η δαπάνη θα είναι πολυετής (2020 και 2021) και θα επιβαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 70-6491.0003 με 

εξειδίκευση. Για το έτος 2020 εκτιμάται δαπάνη ύψους 120.965,04 € 

ευρώ και για το 2021 δαπάνη ύψους  398.421,14 €  ευρώ 

 

Καθώς η υπηρεσία θα είναι συνδυαστική της υφιστάμενης (καθαρίστριες σχολείων) και θα αφορούν σε 

συμπληρωματική μεταξύ τους εργασία (επιμερισμός εργασιών) ή σε διαχωρισμό των χώρων ανά άτομο, 

καθορίζονται οι εργασίες που θα εκτελεί το προσωπικό του αναδόχου ως ακολούθως:  

 

Ένα (1) άτομο 6.24’ ώρες με έναρξη ωραρίου στις 08:00-14:24 για διαρκή απολύμανση επιφανειών με 

χειρωνακτικό τρόπο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και του υπεύθυνου λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

προκειμένου να μην διαταράσσεται η εκπαιδευτική λειτουργία της κοινότητας. Η έναρξη του ωραρίου 

μπορεί να διαφοροποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο της Σχολικής Μονάδας, ιδιαίτερα στα 

Ολοήμερα σχολεία, ώστε ένα επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανομή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 

σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και με σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας 

παρακολούθησης της Υπηρεσίας (Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) θα καθορίζουν την έναρξη 

του ωραρίου το οποίο θα ολοκληρώνεται πάντα με την εργασία 6 ωρών 24 λεπτών. Το προσωπικό αυτό θα 

συνεισφέρει, επίσης, σε συμπληρωματική βασική καθαριότητα των χώρων (άδειασμα καλαθιών, 

καθαριότητας τουαλέτας, γενική καθαριότητα χώρων και οτιδήποτε προκύπτει για αντιμετώπιση 

καθημερινών προβλημάτων καθαριότητας) ανά σχολική μονάδα. 

Όπως ορίζεται ρητώς στις Οδηγίες του ΕΟΔΥ: 

• Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό τρίψιμο είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση των 

ρύπων και των μικροοργανισμών.  

•  Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά ακολουθεί, μετά τον καθαρισμό, 

εφαρμογή απολυμαντικού. Συνήθεις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά είναι: 

τουαλέτες, βρύσες, πόμολα, τραπέζια ή πάγκοι εργασίας κοινής χρήσης, κουπαστή σκάλας, κουμπιά σε 

ασανσέρ ή κουδούνια, διακόπτες ηλεκτρικού, πληκτρολόγια ή συσκευές τηλεφώνου κοινής χρήσης, έδρες 

εκπαιδευτικών ή θρανία όταν οι χρήστες τους εναλλάσσονται κ.ά..  

• Για την εφαρμογή απολυμαντικού πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός της επιφάνειας, ξέβγαλμά 

της με νερό και στέγνωμα. Το καλό τρίψιμο και ο σωστός χρόνος εφαρμογής του απολυμαντικού είναι 

απαραίτητα για την καταστροφή των μικροοργανισμών.» 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 ξεσκονίζονται τα έπιπλα γραφείων και τα βοηθητικά έπιπλα 

αυτών, χωρίς να ανακατεύονται τα αντικείμενα στις επιφάνειες 

και απολυμαίνονται οι σταθερές επιφάνειες, 

 καθαρίζονται στεγνά οι επιφάνειες των γραφείων με νερό και 

απορρυπαντικό και με απολυμαντικό, 

 σκουπίζονται όλα τα δάπεδα και μετά να σφουγγαρίζονται με 

απορρυπαντικό-απολυμαντικό, 

 καθαρίζονται και απολυμαίνονται με ιδιαίτερη προσοχή οι 

διακόπτες των φώτων, τα χερούλια των βιβλιοθηκών και οι 

πόρτες, καθαρίζεται το ασανσέρ, τα κλιμακοστάσια και οι 

κουπαστές αυτών 

 αδειάζουν και απολυμαίνονται τα καλάθια απορριμμάτων και 

να τοποθετούνται νέες σακούλες. 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΧΩΡΟΙ W.C. 

 αδειάζουν όλα τα καλάθια απορριμμάτων σε σακούλες 

απορριμμάτων και απολυμαίνονται 

 καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά, μέσα και έξω οι 

λεκάνες και τα καπάκια των τουαλετών, 

 καθαρίζονται και απολυμαίνονται σχολαστικά, οι νιπτήρες, οι 

βρύσες και οι σαπουνοθήκες και τα πόμολα, 

 καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι καθρέπτες, 

 σκουπίζονται και να σφουγγαρίζονται τα δάπεδα με νερό και 

απολυμαντικό υγρό, 

 καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα πλακάκια και οι τοίχοι 

στους κοινόχρηστους χώρους, 

 συμπληρώνεται το χαρτί τουαλέτας και το σαπούνι με υλικά του 

σχολείου 

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όλα τα απορρίμματα αφού συγκεντρώνονται σε σακούλες 

απορριμμάτων να μεταφέρονται στους κάδους του Δήμου. 

Τα χαρτιά από τις σακούλες ανακύκλωσης απορρίπτονται στους 

ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, 

όπως απορρυπαντικά πατωμάτων, απορρυπαντικά γραφείων, απορρυπαντικά για τουαλέτες (με χλώριο), 

απορρυπαντικά υαλοπινάκων, απορρυπαντικά - αντισηπτικά σπρέι γραφείων και συσκευών (χωρίς 

χλώριο), σάρωθρα σφουγγαρίστρες, κουβάδες, πανάκια καθαρισμού επιφανειών (διαφορετικών 

χρωμάτων για κάθε επιφάνεια), ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρική σκούπα επαγγελματικού τύπου για τον 

καθαρισμού μοκέτας των αιθουσών εκδηλώσεων κ.λπ., με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και πιστοποιητικά 

καταλληλόλητας, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Εκτός των χειροπετσετών, 

χαρτιών υγείας και κρεμοσάπουνων, τα οποία αυτά και μόνο θα του τα προμηθεύει ο Δήμος. 

 

Το δυναμικό που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να χρησιμοποιεί: 

 Προστατευτικές ποδιές ομοιόμορφες αδιάβροχες (μίας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων 

 Προστατευτικά γάντια latex μίας χρήσης 

 Προστατευτικά σκουφάκια 

 Προστατευτικές μάσκες  

 Γυαλιά προσώπου ή ασπίδια προστασίας προσώπου  

 

Η απολύμανση των επιφανειών θα γίνεται διαρκώς χωρίς διακοπή σε όλες τις επιφάνειες που δέχονται φορτίο 

μικροοργανισμών από τα διακινούμενα στους σχολικούς χώρους άτομα. 

Η απολύμανση των επιφανειών θα γίνεται με ψεκαστήρα χειρός και ακόλουθο σκούπισμα με υγρό απολυμαντικό 

το οποίο θα φέρει την έγκριση του ΕΟΦ με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

Technical data 

Εμφάνιση: Καθαρός Διαυγές υγρό  (clear) 

Σχετική ένταση στους 20ºC:  0.96 

pH (neat at 20ºC):  7.1 

Chemical Oxygen Demand (COD):  540 gO2/kg 

Nitrogen Content:  (N) < 0.1 g/kg 

Phosphorous Content:  (P) none 
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ΙΙΙ. ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο διαχωρισμός των μονάδων σε Α’βάθμιας και Β’ βάθμιας κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να είναι εφικτή η 

προσέλκυση οικονομικών φορέων που θα έχουν τη διαθεσιμότητα προσωπικού άμεσα. Η ανάθεση για όλες τις 

δομές απαιτεί μεγάλο αριθμό δυναμικού και ενδέχεται να μην υπάρχει ανταγωνισμός αλλά και διαθεσιμότητα 

για το σύνολο τους. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ι: Σχολικές μονάδες Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια) 

 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ 

Συνολικές Βάρδιες για 

Ημέρες Λειτουργίας για 

73 σχολικές ημέρες 

Τ.Μ. 

1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 2000 

2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1600 

3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73   

4 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 3175 

5 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 3300 

6 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 850 

7 
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 

1 
08.00 – 14.24 73 2300 

ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ 08.00 – 14.24   

8 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 

ΜΕ Λ.Τ. 
1 08.00 – 14.24 

73 
3400 

9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 2910 

10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 1 08.00 – 14.24 73 1200 

11 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

1 
08.00 – 14.24 73 

1060 
ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 08.00 – 14.24 

12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ 1 08.00 – 14.24 73 1760 

13 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΩΝΑ ΜΕ Λ.Τ. 1 08.00 – 14.24 73 920 

14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 1 08.00 – 14.24 73 1740 

15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1850 

16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΣΑΡΩΝ 1 08.00 – 14.24 73 450 

17 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΜΕ 

Λ.Τ. 
1 08.00 – 14.24 

73 
1000 

18 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 4460 

19 2ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 862 

20 3ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1613 

21 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 2560 

22 ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 2190 

23 ΓΕΛ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 1 08.00 – 14.24 73 950 

24 ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ 1 08.00 – 14.24 73 1320 

25 ΓΕΛ ΑΦΑΝΤΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 2800 

26 
ΓΕΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

1 
08.00 – 14.24 

146 1650 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 08.00 – 14.24 

27 
1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 

2 
08.00 – 14.24 

146 6290 
1ο Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ 08.00 – 14.24 

28 
2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 

2 
08.00 – 14.24 

146 
2480 

2ο Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ 08.00 – 14.24   
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29 ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 08.00 – 14.24 73   

30 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73   

31 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ Λ.Τ. 
1 08.00 – 14.24 

73 
  

32 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 

1 
08.00 – 14.24 73 

  
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 08.00 – 14.24 

33 ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73   

34 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 

500 

35 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 215 

    37   2774 57405 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: Σχολικές μονάδες Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά – Νηπιαγωγεία) 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ 

Συνολικές Βάρδιες για Ημέρες 

Λειτουργίας για 73 σχολικές 

ημέρες (τέλος Μαρτίου) 

Τ.Μ. 

1 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 73 

150 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 150 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 220 

2 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 150 

3 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 150 

4 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 300 

5 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 150 

6 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 220 

7 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 650 

8 
21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 

1 08.00 – 14.24 
73 220 

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 150 

9 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 150 

10 2ο 4/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 80 

11 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 150 

12 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

1 08.00 – 14.24 
73 220 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ   

13 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 1 08.00 – 14.24 73 80 

14 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 450 

15 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 220 

16 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 380 

17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 1 08.00 – 14.24 73 150 

18 3/Θ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 1 08.00 – 14.24 73 300 

19 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 380 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ   

20 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 150 

21 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 900 

18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 220 

22 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1250 

23 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1250 
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24 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1550 

25 
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 1420 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ 220 

26 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 600 

27 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 146 

750 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 150 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 80 

28 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 800 

29 
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 1050 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 150 

30 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1300 

31 
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 530 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 80 

32 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1650 

33 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1370 

34 
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

1 08.00 – 14.24 
73 1170 

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΡΟΔΟΥ 150 

35 
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 1000 

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 220 

36 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 1050 

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ 

ΡΟΔΟΥ 
150 

37 
1ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΡΟΔΟΥ 
1 08.00 – 14.24 

73 
280 

38 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΡΟΔΟΥ 1 08.00 – 14.24 

73 
1200 

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 380 

39 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 
1 08.00 – 14.24 

73 
500 

40 
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 800 

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 80 

41 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1350 

42 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 850 

43 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1650 

44 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 1 08.00 – 14.24 73 1650 

45 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 1 08.00 – 14.24 73 1550 

46 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ 1 08.00 – 14.24 73 1200 

47 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 1250 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 
380 

48 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 300 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 80 

49 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 

1 08.00 – 14.24 
73 500 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 300 

50 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΡΩΝΗΣ 

1 08.00 – 14.24 
73 750 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ 220 

51 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΑΝΩΝ 

1 08.00 – 14.24 
73 350 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΩΝ 80 
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52 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 

1 08.00 – 14.24 
73 480 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 150 

53 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΜΥΛΙΑΣ 

1 08.00 – 14.24 

73 360 

1/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΟΥΣΑΣ 
300 

54 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΛΑΚΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 280 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΥ 80 

55 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΩΝΑΣ 

1 08.00 – 14.24 
73 420 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑΣ 220 

56 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1500 

57 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

1 08.00 – 14.24 
73 1300 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 220 

58 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

1 08.00 – 14.24 
73   

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 150 

59 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 800 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 300 

60 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 

1 08.00 – 14.24 

73 660 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 80 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 150 

61 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 850 

62 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΙΝΘΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 480 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΙΝΘΟΥ 150 

63 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 

1 08.00 – 14.24 

73 480 

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 
150 

64 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 950 

65 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 08.00 – 14.24 73 1050 

66 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΛΩΝΑΣ 

1 08.00 – 14.24 
73 650 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝΑΣ 220 

67 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣΣΑΡΩΝ 

1 08.00 – 14.24 
73 650 

2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣΣΑΡΩΝ 300 

68 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΩΝΑΣ 

1 08.00 – 14.24 
73 350 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΥ 220 

69 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΝΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 420 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ 150 

70 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΔΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 1650 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ 100 

71 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 

1 08.00 – 14.24 
73 1000 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ   

    71   5256 57250 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:  

17. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τον αρμόδιο Διευθυντή της Σχολικής μονάδας, για 

κάθε θέμα που υποπίπτει στην αντίληψη του ιδίου και του προσωπικού του και σχετίζεται 
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με την καθαριότητα και την ασφάλεια των καθαριζομένων χώρων.  

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν εγκρίσεως του αποτελέσματος - κατακύρωσης του 

διαγωνισμού και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να καταθέσει στον Δήμο 

πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά το ωράριο 

εργασίας και τον αριθμό ατόμων που θα απασχοληθούν ανά κτήριο. Το πρόγραμμα αυτό 

θα εγκριθεί από τον Δήμο ή θα τροποποιηθεί σε συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων 

και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Το πρόγραμμα των προς εκτέλεση 

εργασιών θα πρέπει να τηρείται αυστηρά και να γνωστοποιείται εγκαίρως στον Δήμο, το 

προσωπικό που θα απασχολείται, ενώ δεν θα πρέπει να παρατηρούνται κενά κατά τη 

διάρκεια του χρόνου απασχόλησης τους. Σημειώνεται ότι οι απασχολούμενοι με την 

εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών δεν θα επιτρέπεται να απασχολούνται σε βάρδιες 

χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των 8 ωρών ενώ μεταξύ δύο βαρδιών του ιδίου προσώπου 

θα πρέπει να μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον 8 ωρών. 

19. Τα άτομα που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ευγενικά, επιμελή και να 

επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της καλής κατάστασης 

του υπάρχοντος εξοπλισμού όσο και σε ό,τι αφορά στη μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του 

σχολείου. 

20. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καλύπτει κάθε υποχρέωση προς το 

απασχολούμενο προσωπικό του με την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 

εργασίας ή την τυχόν ισχύουσα οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 

ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. Προς απόδειξη 

της καταβολής των νόμιμων αμοιβών στο προσωπικό του αναδόχου, ο Δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει να του υποβληθούν ανά μήνα οι σχετικές μισθολογικές καταστάσεις. 

Για την εξασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι εφόσον οι προσφερόμενες 

τιμές είναι κατώτερες από τις προκύπτουσες με βάση τις πιο πάνω ΣΣΕ, η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, ο οποίος θα 

συμπεριληφθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την 

ανάδοχο εταιρεία. 

21. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε μέριμνα για την 

τήρηση των υφιστάμενων κανόνων υγιεινής και ασφαλείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, όπως 

απορρυπαντικά πατωμάτων, απορρυπαντικά γραφείων, απορρυπαντικά για τουαλέτες (με 

χλώριο), απορρυπαντικά υαλοπινάκων, απορρυπαντικά - αντισηπτικά σπρέι γραφείων και 

συσκευών (χωρίς χλώριο), σάρωθρα σφουγγαρίστρες, κουβάδες, πανάκια καθαρισμού 

επιφανειών (διαφορετικών χρωμάτων για κάθε επιφάνεια), ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρική 

σκούπα επαγγελματικού τύπου για τον καθαρισμού μοκέτας των αιθουσών εκδηλώσεων 

κ.λπ., με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και πιστοποιητικά καταλληλόλητας, σύμφωνα με την 

ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Εκτός των χειροπετσετών, χαρτιών υγείας και 

κρεμοσάπουνων, τα οποία αυτά και μόνο θα του τα προμηθεύει ο Δήμος. 

22. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί σε λειτουργία, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης 

των εργασιών καθαρισμού, κέντρο ελέγχου, εκτός εγκαταστάσεων του Δήμου, το οποίο θα 

είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου και μέσω τηλεφώνου θα δίνονται στον εκπρόσωπο του Δήμου, πληροφορίες για 

την απρόσκοπτη ή μη παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού και για ότι αξιοσημείωτο ή 

εξαιρετικό υποπίπτει στην αντίληψη του αναδόχου ή του προσωπικού του. 

23. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

μελέτη και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά τον έλεγχο του προσωπικού του 

στις σχολικές εγκαταστάσεις, των οποίων το πρόγραμμα (ή αλλαγές αυτού, οι οποίες θα 

γίνονται ΜΟΝΟ με τη σύμφωνη γνώμη της σχολικής διεύθυνσης), θα γνωστοποιεί εγκαίρως 

στη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου και θα διαθέτει για το 

σκοπό αυτό τα απαραίτητα μέσα. Ο υπεύθυνος για τον παραπάνω έλεγχο θα πρέπει 
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οπωσδήποτε να διαθέτει κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου θα γνωστοποιείται 

στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Πέραν των ανωτέρω ο ανάδοχος και το προσωπικό θα εφαρμόζουν τους εξής κανόνες κατά 

την εκτέλεση των εργασιών τους : 

Α.ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΑΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι εργασίες του αναδόχου, θα εκτελούνται καθημερινά (μέρες λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων) και πάντοτε εντός των συμφωνηθέντων όρων με τον Δήμο. 

Το ωράριο παροχής των υπηρεσιών ανά μονάδα ξεκινά από 08.00 π.μ. έως τις 14.24 μ.μ., 

εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την εκάστοτε σχολική διεύθυνση λόγω 

ιδιαίτερων αναγκών. 

Το προσωπικό καθαρισμού θα είναι υγιές - ειδικευμένο και άψογο από πλευράς 

συμπεριφοράς. Απαγορεύεται να απασχολούνται άτομα κάτω των 18 και άνω των 65 ετών ή 

αλλοδαποί χωρίς άδεια παραμονής και εργασίας. Επισημαίνεται ότι, το προσωπικό που 

πρόκειται να απασχολήσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να κατανοεί, ομιλεί και διαβάζει 

ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα.  

Ο ανάδοχος θα είναι ατομικά υπεύθυνος έναντι του Δήμου για τις υποχρεώσεις έναντι των 

ασφαλιστικών ταμείων και εν γένει παντός τρίτου για όλα τα θέματα απασχόλησης 

(αποζημιώσεις, κ.λπ.), τυχόν δε απασχόληση ανασφαλίστου προσωπικού αποτελεί αυτοτελή 

και επαρκή λόγο καταγγελίας της σύμβασης μονομερώς από το Δήμο.  

Ο Δήμος μπορεί να απαιτήσει την απομάκρυνση/αντικατάσταση από την ομάδα, 

προσωπικού οποιουδήποτε μέλους του αναδόχου, που, κατά τεκμηριωμένη άποψη κρίνεται 

αναγκαίο.  

Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για εργατικά ατυχήματα του προσωπικού του 

αναδόχου, ούτε για εισφορές του ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών φορέων, ούτε και για τις 

αμοιβές του προσωπικού, τις οποίες αναλαμβάνει να πληρώνει εξ’ ολοκλήρου ο ανάδοχος, 

σύμφωνα με τις οικείες και ισχύουσες ΣΣΕ. 

Ο υπεύθυνος υπηρεσιών του αναδόχου, θα συνομιλεί με τον υπεύθυνο Διευθυντή κάθε 

σχολικής μονάδας καθώς και της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για τυχόν προβλήματα ή 

διευκρινίσεις επί του τεχνικού αντικειμένου και του προσωπικού εργασίας. Σε περίπτωση 

που ανακύπτει ζήτημα που δεν αφορά το επιχειρησιακό χαρακτήρα της υπηρεσίας αλλά 

θίγει την εκτέλεση της σύμβασης, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή και ο Ανάδοχος θα 

απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο υπεύθυνος υπηρεσιών θα πρέπει να 

είναι προσβάσιμος σε καθημερινή βάση.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 

κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης, το προσωπικό που θα απασχολεί ανάλογα με την 

ειδικότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΙΚΑ ή των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων ή 

οργανισμών.  

Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί αναλυτικές καταστάσεις του προσωπικού του για το 

συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων (πιστοποιητικών 

υγείας, αδειών παραμονής, κ.λπ.) κατά το στάδιο της υπογραφής της σύμβασης.;;; 

24. Σχετικά με τη δήλωση της ομάδας καθαριότητας, η οποία θα παρέχει τις απαιτούμενες από 

τη σύμβαση υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι για την ομάδα αυτή, ο ανάδοχος οφείλει να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι το προσωπικό που διαθέτει για 

την εν λόγω σύμβαση, έχει καθαρό ποινικό μητρώο και δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, 

εμπρησμό, απάτη, ανθρωποκτονία με πρόθεση, εμπρησμό, δωροδοκία, διατάραξη 

ασφάλειας των συγκοινωνιών, βιασμό, παράνομη βία, απειλή, εκβίαση και σωματεμπορία. 

25. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, 

δηλαδή τα μισθώματα, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που μπορεί να οφείλονται σε 

διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου κι επιστροφής των 

μηχανημάτων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

26. Γενικά για κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 

και ορθή εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή της προσφοράς, 

καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση 
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με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές του προϋπολογισμού, μετά 

τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 

27. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις ποσότητες και τις 

αποστάσεις μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και τις απαιτήσεις των εργαζομένων, 

ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών. 

28. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες, 

βλάβες, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της σύμβασης, σε 

πρόσωπα ή πράγματα του προσωπικού του, ή του εκάστοτε σχολείου και του προσωπικού 

αυτού, ή σε οιονδήποτε τρίτο και από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και αν προέρχονται, έστω 

και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία ή απειρία ή αμέλεια κ.λπ. του 

αναδόχου ή τρίτων, τους οποίους ήθελε χρησιμοποιήσει για την παροχή υπηρεσιών, 

απαλλασσομένου του Δήμου από οποιαδήποτε ευθύνη από αυτήν την αιτία ή για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν κατονομάζεται ειδικά. 

29. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων κι ευθυνών του, παίρνει 

τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων στο προσωπικό και κάθε τρίτο 

καθώς επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Ζημιές που θα 

προκληθούν από αμέλεια του αναδόχου αποκαθίστανται αμέσως με ευθύνη και φροντίδα 

αυτού, άλλως η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη εις βάρος του πρώτου. 

30. Το γεγονός ότι ο Δήμος εποπτεύει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, 

δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις και την υπάρχουσα νομοθεσία. 

31. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η υποκατάστασή του στην παροχή των υπηρεσιών σε ολόκληρη 

ή μέρος της εργασίας που του έχει ανατεθεί,, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς 

και η εκχώρηση σε τρίτο μέρους ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος 

δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης και να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο.  

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά και η υπεργολαβία.  

32. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις απαιτήσεις του παρόντος θα 

θεωρείται παραβίαση της σύμβασης και ο Δήμος θα έχει δικαίωμα της άμεσης αναστολής 

των εργασιών με επιβάρυνση του αναδόχου, έως ότου αυτός συμμορφωθεί. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, τις ημέρες και ώρες εργασίας, όπως 

αυτές καθορίζονται παρακάτω, το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, μετά από σχετικές προηγούμενες 

συμβάσεις του Δήμου, διαμορφώνεται ως εξής:  

 

ΟΜΑΔΑ Α: Σχολικές μονάδες Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια) 

Συνολική επιφάνεια-δαπέδων – Βλ. Παράρτημα Ι της Τεχνικής Έκθεσης. 

Χώρος Εργασίας 

Εργατοώρες ανά 

εργάσιμη ημέρα της 

Υπηρεσίας 

(08.00π.μ. –14.24) 

Κόστος ανά Ημέρα 

(εργατοώρες Χ 

7,19 € 

(α) 

Συνολικό Κόστος 

υπηρεσίας 

(73 ημέρες λειτουργίας Χ 

(α)) 

Γυμνάσια & Λύκεια 

Δήμου Ρόδου – Συνολικά 

37 σχολικές μονάδες και 

συγκροτήματα 

37 άτομα Χ 6,40h 

=236,80 h   

 

1.702,59 € 73 X 1.702,59  € = 

 124.289,07 € 

Αναλώσιμα Εξοπλισμός 

προστασίας 

37 άτομα Χ 73 

ημέρες = 2.701 

τεμάχια 

1,20 € 

3.241,20 € 
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Απολυμαντικά υγρά 

εγκεκριμένα από τον 

ΕΟΦ σε λίτρα – 10 lt την 

ημέρα 

10 lt X 73 ημέρες = 

730 lt 
13,00 €/lt 9.490,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137.020,27 € 

Διοικητικό κόστος (δεν μπορεί υπολείπεται του 5% του εργατικού 

κόστους) 
6.214,45 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 143.234,72 € 

ΦΠΑ 24% 34.376,33 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 177.611,05 € 

 

Στο κόστος ημερομισθίου (4,64 ευρώ) προστίθεται το εργοδοτικό κόστος (ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ 27,21% και 

21,84% Δώρα-επιδόματα)  που προβλέπονται στη νομοθεσία. 

Στο ημερομίσθιο δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα για κάθε εργαζόμενο (γάντια, σκούφοι, ποδιές, 

κλπ)   και τα υλικά απολύμανσης. 

 
ΟΜΑΔΑ ΙΙ: Σχολικές μονάδες Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά – Νηπιαγωγεία) 

Συνολική επιφάνεια χώρων- δαπέδων – Βλ. Παράρτημα Ι της Τεχνικής Έκθεσης 

Χώρος Εργασίας 

Εργατοώρες ανά 

εργάσιμη ημέρα 

της Υπηρεσίας 

(08.00π.μ. –14.24) 

Κόστος ανά Ημέρα 

(εργατοώρες Χ 

7,19€) 

(α) 

Συνολικό Κόστος 

υπηρεσίας 

(73 ημέρες λειτουργίας Χ 

(α)) 

Δημοτικά & 

Νηπιαγωγεία Δήμου 

Ρόδου – Συνολικά 71 

σχολικές μονάδες 

71 Χ 6,40h =   

454,40 h   

 

3.267,13 € 73 X 3.267,13 € = 

238.500,49 € 

Αναλώσιμα Εξοπλισμός 

προστασίας 

71 άτομα Χ 73 

ημέρες = 5.183,00 

τεμάχια 

1,20 € 

6.219,60 € 

    

Απολυμαντικά υγρά 

εγκεκριμένα από τον 

ΕΟΦ σε λίτρα – 20lt την 

ημέρα 

20 lt X 73 ημέρες = 

1.460 lt 
13,00 €/lt 18.980,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 263.700,09 € 

Διοικητικό κόστος (δεν μπορεί υπολείπεται του 5% του εργατικού 

κόστους) 
11.925,02 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 275.625,11 € 

ΦΠΑ 24% 66.150,02 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 341.775,13 € 

 

Στο κόστος ημερομισθίου (4,64 ευρώ) προστίθεται το εργοδοτικό κόστος (ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ 27,21% και 

21,84% Δώρα-επιδόματα)  που προβλέπονται στη νομοθεσία. 

Στο ημερομίσθιο δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα για κάθε εργαζόμενο (γάντια, σκούφοι, ποδιές, 

κλπ).  

 

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός της μικρότερης χωρητικότητας και πληθυσμού στα νηπιαγωγεία και 

αμέσως μετά στα δημοτικά σε σχέση με τις μονάδες της Β’ βάθμιας, οι ανάγκες για καθημερινή 

ολοήμερη παροχή υπηρεσίας απολύμανσης είναι εφάμιλλες εξαιτίας της ηλικίας των μικρών παιδιών 

και της πρόσθετης φροντίδα των χώρων τους. 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 519.386,18 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24% και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6491.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 
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με εξειδίκευση του πόσου από την Οικονομική Επιτροπή και τον Π/Υ έτους 2021 με δέσμευση της Οικ. 

Επιτροπής για πολυετή δαπάνη, ως ακολούθως: 

2020 = 17 ημέρες υπηρεσίας από τις 73 (23,29% του Π/Υ) ήτοι 120.965,04 € 

2021 = 56 ημέρες υπηρεσίας από τις 73 (76,71% του Π/Υ) ήτοι 398.421,14 € 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Το Π.Δ.80/2016 «για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν 

είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση 

δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κ.λπ.), 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του 

σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής 

απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του 

χρόνου εξόφλησής τους.» 

Η έκτακτη αυτή δαπάνη για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

σε συνδυασμό ενδεχόμενα υπόλοιπα από την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών που 

αποφασίστηκε με την ΥΑ 20520/21.5.2020 με Θέμα: Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας 

συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. (ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8). 

 

Η δαπάνη θα είναι πολυετής (2020 και 2021) και θα επιβαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 70-6491.0003 με 

εξειδίκευση. Για το έτος 2020 εκτιμάται δαπάνη ύψους 120.965,04 € 

ευρώ και για το 2021 δαπάνη ύψους  398.421,14 €  ευρώ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας προβλέπονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1. Γενικοί Όροι - Προϋποθέσεις 

 Ο εξοπλισμός ασφάλειας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από στολή 

εργασίας και όλα όσα ορίζει η σχετική εν ισχύ νομοθεσία και τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ 

 Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους ή από 

βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κλπ. που πιθανά μπορεί να προκληθούν κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης ή εξ’ αιτίας της πραγματοποιηθείσας εργασίας. 

 Κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου θα αναφέρεται 

ότι ο ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν 

προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της 

εργασίας αυτής. 

 Κατατίθενται κατά υπογραφή της σύμβασης  πλήρη στοιχεία των ατόμων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες 

και θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού που θα απασχοληθεί από τη Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας. 

 Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.  

 Οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης αναφέρονται στις μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς ο 

ανάδοχος να δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους.  

 Ο ανάδοχος της εργασίας είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του που ασχολείται στην 

εργασία. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (που πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά δαπάνη 

εργοδοτική, εισφορά ασφαλισμένου) βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών 

του μέσων, ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα. 
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 Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί στους όρους της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την 

ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Η εργασία αυτή θα εκτελείται καθημερινά (ημέρες και ώρες που λειτουργούν οι σχολικές μονάδες και 

υποδέχονται μαθητές) στους χώρους που καταγράφονται στην Τεχνική               Έκθεση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και εφόσον ο κίνδυνος εξάπλωσης του Κορωνοϊού και των απαιτούμενων 

προληπτικών μέτρων παραμένουν ενεργά.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών γίνεται από τη Διεύθυνση Παιδείας σύμφωνα με το άρθρο 

216 του Ν. 4412/2016 και είναι διάφορη της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παραλαβή του 

αντικειμένου. Του γνωμοδοτικού οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 221. 

Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει με την έκδοση τιμολογίων, τα οποία θα εκδοθούν και τα 

οποία θα συνοδεύονται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια 

Επιτροπή γενικών υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου και μετά όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

εκταμίευση.  

Για την τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών και την οριστική (ολοκλήρωση της σύμβασης) ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 

 

2. Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος και θα αποτελούν όρους και 

προϋποθέσεις της σύμβασης είναι: 

• Η Διακήρυξη 

• Η Τεχνική Έκθεση (Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – ΣΥ) 
• Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου 

• Η Σύμβαση 

 

3. Προσφορά 

1) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την τιμή ανά μονάδα, χωρίς 
ωστόσο οι επιμέρους τιμές των υπηρεσιών να επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της 
προσφοράς του, η οποία γίνεται σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού 
εκτιμώμενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ για κάθε ΟΜΑΔΑ διακριτά. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία από τις δύο Ομάδες ή και τις δύο και 
για το σύνολο των σχολικών μονάδων κάθε Ομάδας. 

2)  Η προσφορά του αναδόχου πρέπει να ορίζει χρόνο ισχύος τουλάχιστον σαράντα (80) ημερών. Σε 

περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη 
λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα.  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. 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 τους, 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. 

3) Περιεχόμενο Προσφοράς 
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Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα 

αναφέρονται στη μελέτη. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια και ό,τι είναι 

απαραίτητο για την αποδοχή / συμμόρφωση των προσφορών. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτονται.  

Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

«1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 

οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του Δημόσιου τομέα, όπως 

αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει 

διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από 

τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά 

τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο, 

β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, 

γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, 

δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων, 

ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, 

στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή 

αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην 

προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 

τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 

σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι θα 

εσωκλείσουν ξεχωριστό φάκελο στον οποίο θα περιέχονται τα ως ανωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 22 

του Ν. 4144/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

Επίσης, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει: 

Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνεται ότι: 

α. Το προσωπικό θα είναι εξοπλισμένο με ατομικά είδη προστασία (ποδιές, σκούφο, γάντια και 

μάσκα) 

β. Όλες οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα ορίζει η μελέτη του Δήμου και η προσφορά 

του αναδόχου. 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, η επιτροπή γνωμοδότησης (άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις ή και έγγραφα θα φέρουν υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου (δεν 

χρειάζεται γνήσιο της υπογραφής) της εταιρείας (στο οποίο θα αναφέρονται σαφώς τα έγγραφα 

νομιμοποίησης της εκπροσώπησης - ΦΕΚ ή καταστατικό εταιρείας ή πληρεξούσιο κ.λπ.).  

 

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

1.Σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1α δεν απαιτείται 
εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες συμβάσεων με απευθείας ανάθεση.  Συνεπώς προτείνεται για την 
υποβολή προσφοράς της παρούσας τεχνικής έκθεσης να μη προβλεφθεί εγγύηση συμμετοχής. Για την 

Καλή εκτέλεση προβλέπεται εγγύηση ίση με το 5% του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. 

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016) 
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Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που 

προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην 

παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν: 

Για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι ενδιαφερόμενοι 

συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας 

επαγγελματικού ή εμπορικά μητρώου), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου κύκλου εργασιών που 

να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας . 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ισχύουν συμπληρωματικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν σε 

κάθε προσφορά σε κάθε διαδικασία σύναψης σύμβασης προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο εκάστοτε 

συμμετέχων δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού.   

 

6. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης Συγγραφής Υποχρεώσεων και της 
προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

 Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

 Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  

 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

 Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

 Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

 Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

 Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

 Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις 

προϋποθέσεις 

 Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

 Tον τρόπο παραλαβής.  

 Tον τρόπο πληρωμής.  

 Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

 Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην παρούσα 

ΓΣΥ.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Ρόδου από τον Δήμαρχο ή το αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι 
ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την 

αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κ.λπ.) 
μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον 
τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι 
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προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 

 

7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία σύμβασης   

1. Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016,  

β) οι όροι της σύμβασης και  

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 335 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο 

ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση 

αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση και στη Σύμβαση ως όρος σύμφωνα με τα 

άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ. δηλαδή, να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την ισχύουσα οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., να τηρεί το 

νόμιμο ωράριο, να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων, θα καταγγέλλεται η σύμβαση 

με την ανάδοχο εταιρεία. 

4. Το απασχολούμενο εργατικό προσωπικό, ουδεμία εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο Ρόδου και για εργατικά 

ατυχήματα ή παντός είδους ατυχήματα, που τυχόν συμβούν, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Ρόδου και 

αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

5. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες οι 

προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

6. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις 

που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, 

εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337, β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε 

σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 305, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

7. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας κάποιας σχολικής μονάδας ή περισσοτέρων θα αναστέλλεται και η 

παροχή υπηρεσίας για τους συγκεκριμένους χώρους από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιβάρυνση της 

αναθέτουσας αρχής, καθώς θα πρόκειται για ανωτέρα βία και δεν θα έχει παρασχεθεί εργασία. 

 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν. 3863/10  

1. Ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

2.  Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη 

των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του Ν.3863/10 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 
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ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και 

αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.  

3. 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. 

9. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου για τη διάρκεια της Σύμβασης όπως προβλέπεται αρχικά στα συμβατικά τεύχη θα 

γίνεται ανά ημερολογιακό μήνα, προκειμένου να καλύπτεται το εργασιακό κόστος, με την προσκόμιση των 

απαιτούμενων παραστατικών και δικαιολογητικών. Η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση και πληρωμή της 

δαπάνης από το χρόνο πληρότητας των δικαιολογητικών δεν θα ξεπερνά τις 10 ημερολογιακές ημέρες.  

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Παιδείας 

Δημήτρης Κυπριώτης 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 

[Για συμβάσεις άνω των ορίων:  

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 

ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 

περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 

αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 

eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

 

ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ  ΣΕ αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο 

μέρος αυτής ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 
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