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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2021 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου 
Τ.Κ.:  411 10, ΛΑΡΙΣΑ 
Τηλ: 2413 506 206 
Fax: 2413 506 175 
Web: http://www.thessaly.gov.gr 
e-mail: oikonom@thessaly.gov.gr 

Πληροφ.: Β. Παπουλιάκος 
Τηλ.: 2413 506 201 

Λάρισα, 01/04/2021 
Αρ. Πρωτ.: 118488 
 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
(CPV: 90910000-9) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 03/2021 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ: 108083 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (άνευ ΦΠΑ) 170.000,00 € 
Δικαίωμα προαίρεσης (17%) 28.900,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 198.900,00 € 
ΦΠΑ (24%) 47.736,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ (συμπ. ΦΠΑ) 246.636,00 € 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΔΕΙΓΜΑ 
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 02.04.2021 02.04.2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 02.04.2021 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει 

2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» όπως ισχύει 

5. το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

6. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

7. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» στο βαθμό που ισχύει 

8. Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ  Α’ 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 
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9. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) 

10. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ  Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254 (ΦΕΚ Α’ 

85/07.04.2014) 

11. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β’/23.05.2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

12. Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

13. Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23.06.2000) άρθρο 1, παρ. 3 με την οποία μεταβιβάζεται η 
αρμοδιότητα στις Περιφέρειες (τότε Ν.Α.) για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των 
υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

14. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

15. Την αριθ. Ε/287/23.07.2020 (ΑΔΑ ΨΓΝ846ΜΓΨ7-8ΤΒ) απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σχετικά με την καταχώριση των ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, κατόπιν 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116/09.08.2017) 

16. Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ  Α’ 226 /27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

17. Το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» όπως ισχύει 
σύμφωνα με το Άρθρο 22 του N. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄/18.04.2013) 

18. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγγράφουν σε ξεχωριστές 
πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις όμοιες 
ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν 

19. Το αριθ. 98913/17.03.2021 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(ΑΔΑΜ: 21REQ008296854) 

20. Την με αριθμό 301/2021 (Πρακτικό 10ο/16.03.2021 – Θέμα 38ο - ΑΔΑ 9ΝΜΜ7ΛΡ-ΤΚΦ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση δαπάνης και όρων διενέργειας διαγωνισμού 
για την καθαριότητα χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας (03/2021)» 

21. Την α/α 860 αριθ. 102680/19.03.2021 (ΑΔΑ 67ΩΣ7ΛΡ-Π9Ι) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
«Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου: 21REQ008343799) 

22. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των δομών της Π.Ε. Λάρισας και της έδρας 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
 
 
με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά 
δομή σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των δομών της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 
 
 Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ 
(170.000,00 €) άνευ ΦΠΑ. 

Στο ποσό αυτό δύναται να ενεργοποιηθεί δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον ποσού ύψους 
17% (28.900,00 €) με σκοπό τη χρονική παράταση της σύμβασης και ή την τροποποίηση του 
αντικειμένου (εάν αυτό κριθεί αναγκαίο), προσδιορίζοντας έτσι τη συνολική δυνητική  
εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων σε 198.900,00 € άνευ ΦΠΑ. 
 
 Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δομών για την παροχή υπηρεσιών που 
προκηρύσσονται με την παρούσα. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013), 
στην αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και 
στο Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
 
- Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ είναι η:  
Παρασκευή 02.04.2021. 

- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η:  
Δευτέρα 19.04.2021 και ώρα 15:00. 

- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η:  
Παρασκευή 23.04.2021 και ώρα 09:30. 

 
- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να 

προσκομισθούν (εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) 
σύμφωνα με την παρούσα,  είναι το Γραφείο 205 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 
(Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου - 2ος 
όροφος). 

 
 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω: (α) της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
www.promitheus.gov.gr και (β) της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής: 
www.thessaly.gov.gr στη διαδρομή: Εφημερίδα της υπηρεσίας → Διοικητικά → 
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις. 
 
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
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 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και στην αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 
Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους των συνημμένων Παραρτημάτων, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας Απόφασης. 
 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από Τριμελή 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) 
και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. 
 
 
 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:  
- Αναθέτουσα Αρχή: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας (Οικονομική Επιτροπή) που εδρεύει στη 

Λάρισα. 
- Αποφασίζον όργανο: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας 
- Αρμόδια Υπηρεσία που Διενεργεί το Διαγωνισμό: Η Διεύθυνση Οικονομικού 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
- Αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας. 
- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο για την 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατίθενται στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού. 

- Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών: Το αρμόδιο όργανο το οποίο έχει την αρμοδιότητα 
της εξέτασης των προσφυγών. 

- Επιτροπή Παραλαβής – Πιστοποίησης παρεχόμενων υπηρεσιών: Το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο αποτελούμενο από υπηρεσιακά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. 

- Οικονομικός Φορέας/Υποψήφιος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 
προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη 
Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

- Τμήματα διαγωνισμού: Οι δομές στις οποίες επιμερίζεται το αντικείμενο. Η παρούσα 
αφορά στο σύνολο. 

- Προσωρινός Ανάδοχος (Μειοδότης): Ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά 
αξιολογήθηκε ως η νομίμως συμφερότερη (βάσει τιμής) συγκριτικά με αυτές των 
υπολοίπων. 

- Ανάδοχος: Ο Μειοδότης ο οποίος κατόπιν της προσκόμισης των απαραίτητων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης & της κατάθεσης εγγύησης καλής εκτέλεσης υπογράφει 
τη σύμβαση και αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου. 

- Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία αναδεικνύεται ο 
Ανάδοχος. 

- Προαίρεση: Το μονομερές δικαίωμα (option) για τροποποίηση ή για χρονική επέκταση 
της σύμβασης. 

- Προϋπολογισμός (διαγωνισμού): Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως μέγιστη 
πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση, άνευ προαίρεσης (βάσει της οποίας διενεργείται ο 
διαγωνισμός) 

- Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: Το συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως 
εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος 
προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της 
σύμβασης. 

- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
- Κ.Η.Μ.Δ.Σ.: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
- Ψηφιακή Υπογραφή: Το πιστοποιημένο (ως προς τη γνησιότητα) και ταυτοποιημένο 

ηλεκτρονικό αποτύπωμα ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή. 
- pdf: Portable Document Format: Μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

- ΤΕΥΔ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που συμπληρώνεται και 
υποβάλλεται με σκοπό την προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των 
δομών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και 
ειδικότερα όπως αναγράφονται αναλυτικά κάτωθι (παρατίθεται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’): 

α/α ΔΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Γεωγραφικές 

Συντεταγμένες 

1 
Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Λάρισα 

7.909 m2 39.635473, 22.414634 

2 
ΝΕΟ Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Θεοφράστου & Καλλισθένους, Λάρισα 

4.249 m2 39.612768, 22.428313 

3 
Διεύθυνση Μεταφορών 
8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων (Τερψιθέα Λάρισας) 

1.273 m2 39.640078, 22.333891 

4 
Τμήμα ΚΤΕΟ 
8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων (Τερψιθέα Λάρισας) 

1.062 m2 39.639099, 22.334074 

5 
Διοικητήριο στην πόλη των Φαρσάλων 
Νικηταρά 15, Φάρσαλα 

500 m2 39.294673, 22.394447 

6 
Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείο Ελασσόνας 
Τσακάλωφ 9, Επαρχείο Ελασσόνας, 40200, Ελασσόνα  

105 m2 39.894228, 22.189778 

7 
Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Τυρνάβου 
Κέντρο Γεωργικών Εφαρμογών Τυρνάβου Καράσου 1, 40100, Τύρναβος 

70 m2 39.738280, 22.287953 

8 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Συκουρίου 
Όσσης, 40006 Συκούριο 

70 m2 39.755261, 22.575732 

9 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Ελασσόνας 
Ελασσόνα 

70 m2 39.884056, 22.183306 

10 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσοχωρίου Ελασσόνας 
Μεσοχώρι Ελασσόνας 

70 m2 39.746880, 22.104980 

11 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλλιθέας Ελασσόνας 
Καλλιθέα Ελασσόνας 

70 m2 39.982159, 22.191642 

12 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Πυργετού 
Πυργετός Λάρισας 

70 m2 39.916083, 22.601753  

13 
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας 
Φαρσάλων & Τσάτσου, Λάρισα 

650 m2 39.607464, 22.432589 

14 
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας 
Καλλιθέας 11, Λάρισα 

820 m2  39.640370, 22.409796  

15 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Θεσσαλίας 
Γαζή Ανθίμου & Ηπείρου, εντός 1ου Γυμνασίου, Λάρισα, 41222 

120 m2 39.634211, 22.413001 

16 
Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Λάρισας 
Καστοριάς 2Α, Λάρισα 

200 m2 39.623850, 22.425360 

17 
ΚΕΚ ΠΕ Λάρισας 
Καρδίτσης 2, Λάρισα 

420 m2 39.631162, 22.414868 

18 
Δ/νση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΤΟΕΒ & Αμαξοστάσιο 
Φαρσάλων 148, Λάρισα 

150 m2  39.613760, 22.430279 

 ΣΥΝΟΛΟ 17.878 m2  

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, κατ’ αποκλειστικότητα οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 20 
του ν.4412/2016, ήτοι: 

- Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 14 του 
Ν.4430/2016 και 

- Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 
του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96) 

οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας. 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. 
 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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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 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 
εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στα Παραρτήματα του Ν. 4412/2016, και 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
του Συστήματος. 
 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού 
ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του διαγωνισμού, οι Οικονομικοί Φορείς (υποψήφιοι) μπορούν 
να μεταφορτώσουν το αρχείο με τις οδηγίες χρήσης, αλλά και αιτηθούν (με τη συμπλήρωση 
και υποβολή της επίσης διαθέσιμης φόρμας) την εκπαίδευσή τους στο σύστημα. 
Αυτή η εκπαίδευση, διενεργείται αποκλειστικά από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στην 
οποία αποστέλλονται συγκεντρωτικά τα αιτήματα εκπαίδευσης από τον χειριστή του 
διαγωνισμού, με στόχο η διεξαγωγή της εκπαίδευσης να πραγματοποιείται το νωρίτερο 10 
ημέρες και το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής,  
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). 
 Πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις περί μη 
 καταδίκης: 

Ειδικά, στις περιπτώσεις των Κοι.Σ.Π.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του 
Εποπτικού Συμβουλίου, (άρ. 12 παρ 9 και 10 Ν.2716/1999), ενώ στις 
περιπτώσεις των Κοιν.Σ.Επ. τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, (άρ. 20 
Ν.4430/2016). 

 όταν 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 





10 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  
- Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν 
αποκλείεται, όταν : ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2, θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

 όταν οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
όπως αυτό νοείται1 για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, δηλαδή η επιβολή σε βάρος 
του, 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.  

 όταν έχει περιέλθει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
i. εάν τελεί υπό πτώχευση 

ii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να: 

i. έχουν τις κατάλληλες προβλέψεις στο καταστατικό 
ii. διαθέτουν τις απαραίτητες εγκρίσεις σκοπιμότητας (ή πιστοποιήσεις μέλους) 

                                                           
1 Ειδικότερα: για τους λόγους που εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 
- σε συμφωνία με το αντίστοιχο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 
όπως ισχύει- αναφορικά με τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
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iii. ισχύει ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων εργαζομένων του 
οικονομικού φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι 

iv. ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας (υπηρεσίες 
καθαρισμού) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να Όσοι 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr προσφορά με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο 
Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα των παρ.4 και 6 
του άρθρου 92  και του άρθρου 93 του νόμου 4412/8-8-2016 καθώς και στις διατάξεις της 
αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. 

 Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να 
διαφοροποιήσουν την υποβληθείσα προσφορά τους, έχουν τη δυνατότητα απόσυρσής της 
από το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, αποστέλλοντας έγκαιρα αίτημα (σε μορφή ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου PDF) με τη μορφή συστημικού μηνύματος μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά 
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ). Η αρμόδια υπηρεσία  (και εφόσον υπάρχει εύλογος διαθέσιμος χρόνος) θα 
προβεί στον αποκλεισμό της υποβληθείσας προσφοράς ώστε να ξανα-υποβληθεί από τον 
υποψήφιο. Οποιαδήποτε εναλλακτική μορφή επικοινωνίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει πιστοποιημένη (από την αρμόδια αρχή) τεχνική 
αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, τέτοια που να προκαλεί αποκλεισμό οικονομικών 
φορέων από την εμπρόθεσμη κατάθεση προσφοράς (παρότι αποδεδειγμένα προσπάθησαν 
περί τούτου), η Διεύθυνση Οικονομικού (κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης που της 
χορηγήθηκε), δύναται να μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των 
προσφορών.  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(1) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
και 

(2) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, 
στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου τύπου 
.pdf σύμφωνα µε την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 (1)  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 1,5% (2.550,00 €) της αξίας του 
προϋπολογισμού εκτός προαίρεσης και ΦΠΑ (βλ. σχετικό άρθρο).   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Εγγύηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’ της 
Διακήρυξης, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021 και 
προσκομίζεται στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή (σημ.: όχι από την καταληκτική ημ/νία του διαγωνισμού). 

(2)  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ψηφιακά 
υπογεγραμμένο2 έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών από τον/τους υπόχρεο/ους όπως αυτό έχει 
προσαρμοσθεί για το συγκεκριμένο διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’) και αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 με σκοπό 
την προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πληρούν 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
Σημ. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα (α) του 
Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη 
ενότητα του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ 

Επισημαίνεται ότι : 

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

 Όταν συμμετέχουν προσφέροντες υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να 
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό 
ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τα Μέρη II έως ΙV 

 Στην περίπτωση που ο προσφέρων δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της 
αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του προσφέροντα και χωριστό ΤΕΥΔ 
εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων 

- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
επίσης ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
 Ο υποψήφιος συμπληρώνει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος σχετικά με τη συμμόρφωσή του απέναντι στις τεχνικές προδιαγραφές - 
υποχρεώσεις της Διακήρυξης για την υλοποίηση της Σύμβασης. 
 Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές – υποχρεώσεις παρατίθενται αναλυτικά στο 
Παράρτημα Γ’ της παρούσας. 
 Η συμμόρφωση του υποψηφίου με αυτές πιστοποιείται με την καταφατική 
απάντησή του στο σύστημα (ΝΑΙ) και την παραπομπή σε ψηφιακά υπογεγραμμένη από 

                                                           
2 Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την ψηφιακή υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος 
του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 Στην αντίθετη περίπτωση (που δεν θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος), θα πρέπει να συνυπογράφουν 
ψηφιακά όλα τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ. 
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το νόμιμο εκπρόσωπό της Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986), η οποία και 
υποβάλλεται ως pdf στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». Το κείμενο της συμμόρφωσής του αναγράφεται στο τέλος του 
Παραρτήματος Γ’.  
 Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει (με εντολή του υποψηφίου) σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf (επονομαζόμενο και ως «εκτύπωση» Τεχνικής 
Προσφοράς Προμηθευτή), το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα στον ίδιο υπο-φάκελο. 
 Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος για το συνολικά προσφερόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι στο 
άρθρο 7 εδάφιο «Προσφερόμενη τιμή» παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία υπολογισμού του 
κόστους. 

Στη συνέχεια (με εντολή του υποψηφίου) το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf (επονομαζόμενο και ως «εκτύπωση» Οικονομικής 
Προσφοράς Προμηθευτή) το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα στον υπο-φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf. 
 Επιπλέον, στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (επί ποινή 
απορρίψεως) υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf: 

 το συμπληρωμένο ηλεκτρονικά και υπογεγραμμένο ψηφιακά «ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα (Παράρτημα Δ’) και 
τους όρους της παρούσας, το οποίο (Υπόδειγμα Δ’) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική –
επεξεργάσιμη μορφή) καθώς και 

 αντίγραφο της ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος 
εργασιακού καθεστώτος στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι του υποψηφίου Αναδόχου 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει επιπρόσθετες 
πληροφορίες επί της οικονομικής του προσφοράς σε ξεχωριστό pdf (ή πχ υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) με την οποία επιθυμεί να βεβαιώσει 
οτιδήποτε), μπορεί να τις αναρτήσει σε ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο στον υπο-φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 

Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση οικονομικών στοιχείων της προσφοράς πριν τη 
διενέργεια της αποσφράγισης των οικονομικών υπο-φακέλων, συνεπάγεται την απόρριψη 
της προσφοράς στο σύνολό της, οπότε εφιστάται η προσοχή στην επιλογή του υπο-φακέλου 
για κάθε αναρτώμενο αρχείο. 

 Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το σύστημα 
ηλεκτρονική απόδειξη. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, μετά την σχετική γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 
από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 
 Όπως προβλέπεται, τα περιεχόμενα των προσφορών υποβάλλονται από τον υποψήφιο 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου *.pdf και όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 
 Επιπρόσθετα, προσκομίζονται ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ (σ.σ. όχι την καταληκτική ημερομηνία) 
τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά τα 
οποία: 

 δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (υποψήφιο) και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, 

 δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην 
υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. 

 Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, έγγραφα που έχουν εκδοθεί 
από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς, πιστοποιητικά ποιότητας κλπ. 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας διακήρυξης υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και έτσι δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες 
μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών 
είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους 
επαγγελματικούς τους φορείς. 
 
Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014 
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης 
στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 
74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 
Ειδικότερα: 
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 Ν.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 τα τελευταία 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 (Ν 4194/2013) όπως 
ισχύει. 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. 
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) όπως ισχύει, 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. 
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 Υποβάλλονται δε, υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ στην κάτωθι διεύθυνση. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 205) 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής 
ενδείξεις: 

1.1 Τα στοιχεία του αποστολέα: 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΚ, ΠΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX. 

1.2 Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 205) 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 
Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

1.3 Την ένδειξη: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» 

1.4 Την ένδειξη: 
Αριθμός Διακήρυξης: 03/2021 

 

Η –όποια- υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά και σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να περιέχεται 
σε ξεχωριστό υπο-φάκελο εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να φέρει 
πλέον των ανωτέρω και την ένδειξη:  
(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας των δέκα (10) 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα 
Διακήρυξη. 
 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αίτημα 
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες αρχές. 
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 Τα δικαιολογητικά (που δεν έχουν ισχύ ως αυτοτελή ηλεκτρονικά αρχεία) 
προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
 Υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης 
τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και αριθμός της Διακήρυξης) και την 
ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 
 Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που 
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί 
τον διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα 
στοιχεία που δεν φέρουν έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από τον αντίστοιχο εκδότη. 

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 
 
α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου [εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του] 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. 

 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. 
Ειδικότερα προσκομίζονται ποινικά μητρώα που αφορούν: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ ΔΟΥ) του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι φορολογικά ενήμερος 
[εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του]. 

 
γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ από τους οικείους 

ασφαλιστικούς φορείς) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και από το οποίο να 
αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος για κάθε περίπτωση για την οποία είναι 
υπόχρεος ασφάλισης [εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του]. 

 
δ) πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές (πχ Δικαστήρια/Πρωτοδικεία) του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας [εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του] και από τα οποία να αποδεικνύεται ότι  

i. δεν τελεί υπό πτώχευση 
ii. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

 
ε) Πιστοποιητικά από όπου να αποδεικνύεται το κριτήριο επιλογής για τη συμμετοχή στην 

διαδικασία κατ’ αποκλειστικότητα. [εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή]. Ειδικότερα: 
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i. Καταστατικό του Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε. σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το 
τηρούμενο καταστατικό στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο/ Μητρώο Κοινωνικής 
Οικονομίας. 

ii. Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία του Κοιν.Σ.Επ. ή του 
Κοι.Σ.Π.Ε. από Δημόσια Αρχή ή πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας 

iii. Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων 
εργαζομένων του Κοιν.Σ.Επ. ή του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή 
μειονεκτούντες εργαζόμενοι. 

iv. Βεβαίωση από αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησης της, η 
οποία να σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες 
καθαρισμού). 

 
στ) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού [όπως αυτή ισχύει κατά την περίοδο υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης] 
 
ζ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 
η νόμιμη σύστασή του, 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. 

 
Σε ό,τι αφορά την απόδειξη του γεγονότος ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα περί εργατικής νομοθεσίας, τούτο προκύπτει από την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση σχετικού πιστοποιητικού από το Σ.Ε.Π.Ε.  
 
 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο εδάφιο “ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ” του ΑΡΘΡΟΥ 3 της παρούσας, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
εδάφιο “ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ” του ΑΡΘΡΟΥ 3 της παρούσας. 

 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές 
είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και 
συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 
 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. 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης 
β) τον εκδότη 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
δ) τον αριθμό της εγγύησης 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση 
ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως3, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
του διαγωνισμού 
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. 
 
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% επί της εκτιμώμενης αξίας* της σύμβασης εκτός προαίρεσης και 
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα κάτω.  
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, ήτοι μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2021. 
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. 

                                                           
3 Από διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975): Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 
1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και 
Δανείων”). Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του 
ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και 
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το 
δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
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 προαναναφερόμενα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης (ή το όποιο ταυτοποιητικό στοιχείο αυτής). Το περιεχόμενό της είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 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. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, 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 επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-
20165). 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 170.000,00 Ευρώ χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται επί της αρχικής (άνευ προαίρεσης) αξίας. 
Η προαίρεση ανέρχεται σε 17% του αρχικού προϋπολογισμού. Το επιπλέον αυτό ποσό είναι 
δεσμευμένο και θα δεσμευτεί επίσης αναλογικά επί του ποσού της σύμβασης. Συνίσταται δε, 
στην κάλυψη των επιπλέον αναγκών, όσο και στο μονομερές δικαίωμα (option) της 
Αναθέτουσας Αρχής να επεκτείνει χρονικά τη σύμβαση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, 
εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο παρών Τακτικός Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ, οπότε ο προσφέρων αυτήν κρίνεται «Προσωρινός Ανάδοχος» (ή 
«Μειοδότης»). 
Η χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το άρθρο 68 του 
Ν.3863/2010 που παρατίθενται ανωτέρω. 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
ως απορριπτέες, θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της. 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Με την προσφορά, η τιμή για την δαπάνη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, δίνεται για το σύνολο των υπό καθαριότητα κτιριακών δομών σε 
ΕΥΡΩ και αναγράφεται στο «Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος Δ’. 

2. Σε όλες τις δομές οι υποψήφιοι θα καταρτίσουν τις προσφορές με βάση τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές από τη Διακήρυξη (αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) όπου 
αποτυπώνεται ο αριθμός εργαζομένων ανά ημέρα καθαριότητας, ο αριθμός ωρών 
καθαριότητας ανά ημέρα καθαριότητας , ο αριθμός ημερών καθαριότητας ανά εβδομάδα, 
καθώς και οι εργασίες, οι επιφάνειες κλπ. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών», με την παρούσα, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης 
(εργολάβοι) θα εξειδικεύουν με ποινή αποκλεισμού στην προσφορά τους, εκτός των 
άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων. 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία 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. 

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

4. Για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση & τεκμηρίωση των τιμών της Προσφοράς τους οι 
υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) της παρούσας (ενώ μπορούν να προβούν και σε επιπρόσθετη ανάλυση 
στο τέλος του τεύχους. 

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους ΕΥΛΟΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ: 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ παροχής των υπηρεσιών τους, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή 
ορίζει ότι αποτελεί 

 ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, όπου η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι εύλογη υπό την 
έννοια ότι αρκεί για την κάλυψη των αναγκών στην κάθε δομή. Σε αυτή την 
κατηγορία, εάν κριθεί σκόπιμο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει πρόσθετη 
διευκρίνιση-τεκμηρίωση για το ύψος της συγκεκριμένης δαπάνης. 

 του ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
 των ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, το οποίο ανέρχεται σε  

0,13468% του ύψους της προσφοράς, 

6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
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γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. 

9. 1. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της 
προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 

2. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή 
λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να 
απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο 
μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός 
επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση 
χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας για το 
προσωπικό του και τους τρίτους, να διαθέτει όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου, 
μέσα, εργαλεία  και υλικά. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για 
οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου καθαριότητας, τόσο 
στο προσωπικό του αναδόχου, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα τρίτων. 

Κάθε τέτοιου είδους ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνη του κάθε ζημιά, φθορά ή βλάβη των εγκαταστάσεων, η 
οποία θα προκληθεί από τον ίδιο ή από το προσωπικό που θα  απασχολεί κατά την εκτέλεση 
του έργου. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΛΠ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στην 
αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και 
στο Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
 
- Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ είναι η:  
Παρασκευή 02.04.2021. 

- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η:  
Δευτέρα 19.04.2021 και ώρα 15:00. 

- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η:  
Παρασκευή 23.04.2021 και ώρα 09:30. 

 
- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να 

προσκομισθούν (εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) 
σύμφωνα με την παρούσα,  είναι το Γραφείο 205 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 
(Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου - 2ος 
όροφος). 

 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η παρούσα Αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στα: 

 Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) 

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΗΔΣ) 

 Επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση www.thessaly.gov.gr στο 
σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/ Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και 
πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Επιπλέον, Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στα: 

 Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) 

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΗΔΣ) 

 Επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση www.thessaly.gov.gr στο 
σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/ Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και 
πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 Δι@ύγεια 

 σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Η επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής με τους υποψηφίους ή προσφέροντες, γίνεται 
αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η επικοινωνία γίνεται με την εκτέλεση της 
αντίστοιχης ενέργειας, η οποία ανα-δρομολογείται και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει 
αντιστοιχήσει ο υποψήφιος. Η ώρα αποστολής του μηνύματος λογίζεται και ως η ώρα 
γνωστοποίησης της επικοινωνίας και για το λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή για τακτικό έλεγχο 
κυρίως μέσω της πλατφόρμας αλλά και του ηλ. ταχυδρομείου. 
 Για τη διενέργεια του διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του νόμου 
4412/2016, αρμόδια είναι η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Το πιστοποιημένο στο Σύστημα, για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής, προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, ακολουθώντας εξής στάδια: 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών και (ταυτόχρονα) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της (τριμελής 
επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 
της παρούσης. 
Σε αυτό το πλαίσιο της αξιολόγησης, απευθύνονται προσκλήσεις μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Συστήματος στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για την πιθανή παροχή 
διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Η αξιολόγηση-γνωμοδότηση των μέχρι τότε σταδίων (Ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) αποτυπώνεται από την 
αρμόδια επιτροπή σε σχετικό πρακτικό. 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
Μετά την αποτύπωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προηγούμενων σταδίων 
διενεργείται (την ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγκαίρως σε όλους τους 
συμμετέχοντες) η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και –ακολούθως- η αξιολόγησή 
τους, η οποία αποτυπώνεται από την αρμόδια επιτροπή σε σχετικό πρακτικό. 
 
Τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης αποτελούν γνωμοδοτήσεις οι οποίες επικυρώνονται με 
απόφαση/εις από το αποφασίζον όργανο (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας). Τα 

http://www.thessaly.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
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περιεχόμενα των ανωτέρω αποφάσεων αναρτώνται στο χώρο συνημμένων του διαγωνισμού και 
κοινοποιούνται στους οικονομικούς φορείς μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Σημειώνεται ότι 
οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής περιλαμβάνουν πλήρως τα περιεχόμενα των Πρακτικών. 
Για την παρούσα διαδικασία που είναι ανοικτή και αφορά σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μια (1) 
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων (ήτοι 
μέχρι και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου «μειοδότη»). Εντούτοις, η Αναθέτουσα Αρχή 
τηρεί το δικαίωμα της λήψης πλέον της μιας (1) απόφασης για επιμέρους στάδια, αν τούτο 
κριθεί σκόπιμο. 
Σε κάθε περίπτωση, επί της όποιας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί δικαίωμα 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ από όποιον έχει το έννομο συμφέρον 
προς τούτο. 
 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου 
(Μειοδότη)». 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος τον «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει εντός 
της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρούσα τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 
Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον 
(υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου (Μειοδότη)». Η όποια 
συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 
103 πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά κατακύρωσης) 
αποτυπώνεται σε πρακτικό από το αρμόδιο όργανο και επικυρώνεται με απόφαση από το 
αποφασίζον όργανο (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας). 
 
• 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 οριστικά, 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. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 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 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

Επαναλαμβάνεται ότι, η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των 
γνωμοδοτικών οργάνων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς 
τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις- συμπληρώσεις των τελευταίων προς τις 
αναθέτουσες αρχές καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και 
αναθετουσών αρχών πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Συστήματος. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. 

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 
υπογεγραμμένο4. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 4412/2016, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς 
φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.» 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψήφιους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς 
και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων 
σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις 
διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 

                                                           
4 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 





25 

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής 
1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση 
του νόμου αυτού 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, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον 
Τίτλο 3 Ν 4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 
2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών 
αρχών. 
3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων 
εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1. 
Προθεσμία άσκησης της προσφυγής 
1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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 στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 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. 
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης 
1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά της. 
2. Στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών προβλέπεται η τυποποίηση της 
προσφυγής 
3. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
προσφυγής, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση 
της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη 
διάθεσή του. 
4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία 
δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 
Παράβολο 
1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό 
(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του 
παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η 
προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, 
κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. 
2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του 
τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική 
προσφυγή. 
3. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος 
κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του. 





26 

4. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής 
ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.  
Ανασταλτικό αποτέλεσμα 
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 Ν 4412/2016.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν. 
4412/2016. 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες 

με τους όρους της Προκήρυξης ακόμη και μετά την όποια παροχή διευκρινίσεων ή 
συμπληρώσεων που επιτρέπει ο νόμος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
όρους της Προκήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις. 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για διάστημα 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση τεχνικής ή όποιας άλλης αδυναμίας, ενδέχεται να συντελεστεί η μεταβολή της 
ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας. Σε αυτή την περίπτωση, παραμένει η αρχική προθεσμία 
ισχύος προσφορών (και αντιστοίχως των εγγυήσεων). 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (επιπλέον 120 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
Στο πλαίσιο της παρούσης υπάρχει η πρόβλεψη προαίρεσης ύψους 17% επί της αρχικής αξίας, 
με σκοπό την τροποποίηση του αντικειμένου ή και για τη χρονική επέκταση εκτέλεσης των 
σχετικών υπηρεσιών. 
Η σχετική προαίρεση, προασαυξάνει ανάλογα την ανώτατη εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων, 
καθώς και το συνολικό δεσμευόμενο ποσό (η εγγυητική καλής εκτέλεσης εκδίδεται επί της 
αρχικής αξίας και στην περίπτωση ενεργοποίησης της προαίρεσης εκδίδεται συμπληρωματική). 
Το δικαίωμα προαίρεσης που αφορά τη χρονική παράταση ενεργοποιείται μονομερώς από την 
Αναθέτουσα Αρχή εντός δύο (2) μηνών προ της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης, ενώ σε ό,τι 
αφορά την τροποποίηση του αντικειμένου ενεργοποιείται άμεσα. 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 
στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 
Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή της κατακύρωσης. 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων 
μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη. 
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 
συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’/18.04.2013), η 
Αναθέτουσα Αρχή ζητεί από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) τη χορήγηση 
πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψηφίων αναδόχων. 
Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής 
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και 
φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών 
ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για 
παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 
Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις 
υποψήφιες εταιρίες, λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών 
ακολουθούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών 
από την οικεία Υπηρεσία Εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 
προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή του συμβατικού 
αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 

 Τιμολόγιο του αναδόχου. 
 Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις. 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 

 0,07% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία και 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 Τα όποια έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Οι σχετικές πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ειδ. Φορέα 
073, ΚΑΕ 0875. 
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ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ [Πληροφορίες 
σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας] του συνημμένου ΤΕΥΔ. 
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 
30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ [Λόγοι αποκλεισμού] του 
συνημμένου ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται 
πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η 
Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/τους  αντικαταστήσει. 
γ) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 20% αυτής, τότε ο 
υπεργολάβος πρέπει να είναι και αυτός ένας εκ των φορέων του άρθρου 20 παρ 1 του 
ν4412/2016. 
Προσφορά φυσικού ή νομικού προσώπου που περιλαμβάνει υπεργολαβία (που δεν έχει 
αποτυπωθεί στο φάκελο προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 131 του Ν. 
4412/2016), απορρίπτεται ως μη κατάλληλη. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Η 
υπεργολαβία δηλώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 58 Υπεργολαβία (άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), όπου, ζητείται από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, με όλες τις προσήκουσες διατυπώσεις και έντυπα. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 
β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία  εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων. 
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και 
ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν 
η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.   
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που τυχόν χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε 
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον 
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση 
αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως 
την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις 
επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής 
προστίμου στον εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από 
τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από 
την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ 
αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Λάρισας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του 
 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
 ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
 (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
  α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 
  β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 
  γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/ 
Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................6 της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα .....................7  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφιο 
«ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 

μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο 

ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4 ο.π. υποσ. 3. 
5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 

με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 
………………………………………………………..4 
 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
 ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
 (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
  α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
  β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
  γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
 (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
 ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
 ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. 
ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης8) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 
παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  

9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 
με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη 
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

Η συμμόρφωση του υποψηφίου με τις παρούσες τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης πιστοποιείται με την 

καταφατική απάντησή του στο σύστημα και την παραπομπή σε ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπό της Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία και υποβάλλεται ως pdf στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», με την οποία δηλώνει ότι: 

 

«Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, 

όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΟΜΗ» 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 03/2021 για την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας των δομών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και δεσμεύεται ότι θα 

συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους όρους αυτής». 

 
 





 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 Να τηρεί τις απορρέουσες από το Άρθρο 18 Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

 Ειδικότερα, 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΄ Ν 4412/2016 και υποχρεούται για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

του επαγγελματικού κινδύνου. Συμπεριλαμβάνονται δε, οι υποχρεώσεις αναφορικά με τα στοιχεία που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / 

General Data Protection Regulation – GDPR). 

 Να διαθέτει το προβλεπόμενο προσωπικό όπως αυτό απορρέει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να είναι συνεργάσιμος με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής 

αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων, την εξέταση αιτημάτων ή αναφορών σύμφωνα με τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις 

 Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται στο κλείσιμο τυχόν ξεχασμένων ανοικτών παραθύρων, 

κλιματιστικών, ηλεκτρικών καλοριφέρ, λοιπόν ηλεκτρικών συσκευών, φώτων κ.λπ. Απαγορεύεται η χρήση 

των τηλεφώνων, φωτοτυπικών συσκευών, fax και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Το προσωπικό καθαριότητας δεν θα πρέπει να ανοίγει ντουλάπες ή συρτάρια ούτε να μετακινεί έγγραφα ή 

φακέλους που θα βρίσκονται πάνω στα γραφεία των υπαλλήλων. 

 Το προσωπικό θα έχει στη διάθεσή του τα κλειδιά των χώρων για όσο χρόνο διαρκεί η καθαριότητα, 

παραδίδοντας τους χώρους κλειδωμένους μετά τον καθαρισμό τους. Απαγορεύεται η δημιουργία 

αντιγράφων των κλειδιών. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή, κάθε ζήτημα που ανακύπτει 

κατά την εκτέλεση του έργου αναφορικά με επιμέρους ή ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την 

εκτέλεση του έργου. 

 Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των 

υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την 

παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, 

όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές 

τους εισφορές. 

 

ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 Τα υλικά καθαριότητας και απολυμάνσεων καθώς και τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά των απορριμμάτων ή σκουπιδιών θα βαρύνουν τον μειοδότη καθαριότητας. 

 Τα σαπούνια χειρός και τα χαρτιά υγείας που θα τοποθετούνται από το προσωπικό είναι προμηθευόμενα 

από την Αναθέτουσα Αρχή, οπότε δεν αποτελούν κόστος που επιβαρύνει τον Ανάδοχο. 

 Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης θα πρέπει να αναλώνονται στις ενδεδειγμένες ποσότητες και να 

είναι εγκεκριμένα από επίσημο φορέα για τη χρήση την οποία προορίζονται. 

 Τα αναγκαία μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθαρισμού και απολύμανσης δεν θα πρέπει να προκαλούν 

φθορές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των χώρων των κτιρίων, να είναι εξειδικευμένα για τις 

αντίστοιχες επιφάνειες που θα εφαρμόζονται και να τυγχάνουν της έγκρισης της επιτροπής ελέγχου και 

παραλαβής του έργου. 





 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού & τα αναγκαία εργαλεία (πλυσίματος και 

γυαλίσματος δαπέδων), σκεύη, καθώς και σάκους απορριμμάτων. Τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά θα 

είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρυπαντικών – καθαριστικών σκευασμάτων. Οι 

υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα δειγματοληψίας και, κατά τη διενέργεια αυτής, θα τηρούνται οι όροι που 

καθορίζονται στα περί δειγματοληψίας άρθρα της σχετικής νομοθεσίας. 

 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει τα εργαλεία σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας, υγιεινής και εμφάνισης. 

 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει στο προσωπικό του τα κατάλληλα μέσα ένδυσης και ατομικής προστασίας. 

 Ο Ανάδοχος θα αντικαθιστά αμέσως τα εργαλεία σε περίπτωση βλάβης, έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη η 

εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας, στα κτίρια θα 

παρέχεται ο ανάλογος χώρος. Υπεύθυνος για τη φύλαξη των ανωτέρω είναι ο Ανάδοχος. 

 Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει στο προσωπικό που θα παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισμού, με δικές του δαπάνες, 

τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση των ανατεθειμένων 

υπηρεσιών. 

 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων σε σάκους και μεταφορά τους σε ειδικούς χώρους αποκομιδής 

απορριμμάτων και κάδους εκτός του κτιρίου αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Όλες οι σακούλες των 

απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά. 

 Η απολύμανση των ευαίσθητων χωρών (τουαλέτες, νιπτήρες κλπ) θα γίνεται με κατάλληλα και εγκεκριμένα 

υλικά τα οποία δεν θα προκαλούν ερεθισμούς ούτε θα είναι τοξικά. 

 Σε περίπτωση έκτακτης καταστροφικής ανάγκης (πυρκαγιά, πλημμύρα), θα υπάρχει άμεση συνεργασία για 

την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την αντίστοιχη τιμολόγηση που προβλέπεται 

σύμφωνα με το συμβατικό κόστος. 

 Ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται άμεσα για κάθε διαπιστωμένη έλλειψη και παράλειψη έναντι των 

συμβατικών υποχρεώσεων. 

 Η κατανομή του ωραρίου εργασίας δύναται να μεταβληθεί (χωρίς προσθαφαίρεση των ωρών απασχόλησης 

ημερησίως) αν κριθεί σκόπιμο ότι το έργο της καθαριότητας εξυπηρετείται καλύτερα. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

 Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λπ. και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή 

αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων έναντι της Περιφέρειας. 

 Να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης κατάσταση του προσωπικού που θα αναλάβει τον 

καθαρισμό των κτιρίων, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, κατάσταση μισθοδοσίας για το 

συγκεκριμένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει στο ΙΚΑ. 

 Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, αφενός υποχρεούται να ειδοποιήσει την Περιφέρεια εγκαίρως 

και αφετέρου να εξασφαλίσει ικανό αριθμό ατόμων για την διεκπεραίωση της εργασίας (προσωπικό 

ασφαλείας). 

 Να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων που θα χρησιμοποιούνται από αυτόν, 

του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και θα ευθύνεται 

πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν κατά την εκτέλεση 

του Έργου. 

 Να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και να ελέγχει την 

ποιότητα των εργασιών του προσωπικού του καθημερινά. Υποχρεούται, επίσης, να ορίσει υπεύθυνο 

εργασιών της εκάστοτε βάρδιας και να γνωστοποιήσει το ονοματεπώνυμό τους στο τμήμα Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε 

πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε 

είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα 

προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή προστεθέντων αυτού ή ακόμα και από 

ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Να χρησιμοποιεί προσωπικό εξειδικευμένο στις εργασίες καθαριότητας και άψογο από πλευράς 

συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και για το οποίο θα τηρεί πιστά τις διαδικασίες λειτουργίας των 





Υπηρεσιών και τις Νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται άδεια 

εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους. 

 Να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και κάθε 

τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διατηρεί το 

δικαίωμα να του επιβάλει πρόστιμο ή να τον κηρύξει έκπτωτο. 





ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 
Σημείωση: τα σαπούνια χειρός και τα χαρτιά υγείας που θα τοποθετούνται από το προσωπικό είναι προμηθευόμενα από την 
Αναθέτουσα Αρχή, οπότε δεν αποτελούν κόστος που επιβαρύνει τον Ανάδοχο. 
 

1) ΚΤΙΡΙΟ: Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 7.909 m2 
ΧΩΡΟΙ: 

- Υπόγειο 
- Ισόγειο: Γραφεία, WC, Βοηθητικοί χώροι, Διάδρομοι, είσοδοι (πλην χώρων εξυπηρέτησης κοινού ΚΕΠ) 
- 1ος Όροφος: Γραφεία, WC, Βοηθητικοί χώροι, Διάδρομοι, αίθουσα Π.Σ. 
- 2ος Όροφος: Γραφεία, WC, Βοηθητικοί χώροι, Διάδρομοι. 
- 3ος Όροφος: Γραφεία, WC, Βοηθητικοί χώροι, Διάδρομοι. 
- Κλιμακοστάσια: Από ισόγεια μέχρι ταράτσα. 
- Ανελκυστήρες. 
- Υαλοπίνακες. 
- Αύλειοι χώροι, Parking 
- Βεράντες. 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 6 Καθημερινά (5/εβδομάδα) 260  1.560  

5 4 Καθημερινά (5/εβδομάδα) 260  1.040  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Γραφεία 
Περιφερειάρχη & 
Αντιπεριφερειάρχη 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
(κατά τις πρωινές 
ώρες) 

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, σκούπισμα & καθάρισμα 
μοκετών, καθάρισμα των γραφείων & επίπλων (κατά τις πρωινές 
ώρες). 

Αίθουσα 
Περιφερειακού 
Συμβουλίου 

ΚΑΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ 
Συλλογή σκουπιδιών, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, και 
καθάρισμα εδράνων 

ΚΑΘΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ Γενική καθαριότητα 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα, εξωτερικές 
είσοδοι κλπ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Δάπεδα 
ΚΑΘΕ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

Αφαίρεση παλαιάς παρκετίνης από τα πατώματα με ειδικό φάρμακο 
και μηχανήματα και επίστρωση νέας ειδικής παρκετίνης. 
Στίλβωμα και γυάλισμα των δαπέδων με ειδικές μηχανές. 

Αύλειος Χώρος 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Μάζεμα τυχόν απορριμμάτων 

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 
Μάζεμα σκουπιδιών, χαρτιών, φύλλων από τον αύλειο χώρο του 
κτιρίου. Σκούπισμα. 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ 
Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων 
(έμπροσθεν & όπισθεν) του Διοικητηρίου. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Ανελκυστήρες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 

Parking ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Καθαρισμός - πλύσιμο 

 





2) ΚΤΙΡΙΟ: NEO Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Θεοφράστου & Καλλισθένους, Λάρισα 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 4.249 m2 
ΧΩΡΟΙ: 

- Υπόγειο 
- Ισόγειο: Γραφεία, WC, Βοηθητικοί χώροι, Διάδρομοι 
- 1ος Όροφος: Γραφεία, WC, Βοηθητικοί χώροι, Διάδρομοι. 
- 2ος Όροφος: Γραφεία, WC, Βοηθητικοί χώροι, Διάδρομοι. 
- Κλιμακοστάσια: Από ισόγεια μέχρι ταράτσα. 
- Αίθουσα συνεδριάσεων 
- Ανελκυστήρες. 
- Υαλοπίνακες. 
- Αύλειοι χώροι, Parking 
- Βεράντες. 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

4 4 Καθημερινά (5/εβδομάδα) 260  1.040  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Γραφεία Αιρετών 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
(κατά τις πρωινές 
ώρες) 

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, σκούπισμα & καθάρισμα 
μοκετών, καθάρισμα των γραφείων & επίπλων (κατά τις πρωινές 
ώρες). 

Αίθουσα 
Συνεδριάσεων 

ΚΑΘΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ 
Συλλογή σκουπιδιών, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, και 
καθάρισμα εδράνων 

ΚΑΘΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ Γενική καθαριότητα 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα, εξωτερικές 
είσοδοι κλπ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Δάπεδα 
ΚΑΘΕ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

Αφαίρεση παλαιάς παρκετίνης από τα πατώματα με ειδικό φάρμακο 
και μηχανήματα και επίστρωση νέας ειδικής παρκετίνης. 
Στίλβωμα και γυάλισμα των δαπέδων με ειδικές μηχανές. 

Αύλειος Χώρος 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Μάζεμα τυχόν απορριμμάτων 

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 
Μάζεμα σκουπιδιών, χαρτιών, φύλλων από τον αύλειο χώρο του 
κτιρίου. Σκούπισμα. 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ 
Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων 
(έμπροσθεν & όπισθεν) του Διοικητηρίου. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Ανελκυστήρες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 

Parking ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Καθαρισμός - πλύσιμο 





 

3) ΚΤΙΡΙΟ: Διεύθυνση Μεταφορών 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων (Τερψιθέα Λάρισας) (Τηλ. 2413-511554) 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.273 m2 
ΧΩΡΟΙ: 

- Τριώροφο κτίριο (με δύο υπόγεια αρχείων- χώρο επιθεώρησης) 
- έξι (6) γραφεία  
- Τέσσερις (4) αποθηκευτικοί χώροι* 
- Πέντε (5) τουαλέτες 
- Μία (1) ράμπα ελέγχου επιθεώρησης οχημάτων** 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 4 Καθημερινά (5/εβδομάδα) 260  1.040  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Δάπεδα 
ΚΑΘΕ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

Αφαίρεση παλαιάς παρκετίνης από τα πατώματα με ειδικό φάρμακο 
και μηχανήματα και επίστρωση νέας ειδικής παρκετίνης. 
Στίλβωμα και γυάλισμα των δαπέδων με ειδικές μηχανές. 

Αύλειος Χώρος ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μάζεμα σκουπιδιών, χαρτιών, φύλλων από τον αύλειο χώρο του 
κτιρίου. Σκούπισμα. 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Ανελκυστήρες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 

 
 





4) ΚΤΙΡΙΟ: Τμήμα ΚΤΕΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων (Τερψιθέα Λάρισας) (Τηλ. 2413-511584) 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.062 m2 
ΧΩΡΟΙ: 

- Πέντε (5) γραφεία 
- Δύο (2) αποθηκευτικοί χώροι 
- Τρεις (3) τουαλέτες  
- Τρεις(3) ράμπες ελέγχου επιθεώρησης οχημάτων** 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 2 Καθημερινά (5/εβδομάδα) 260  520  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Δάπεδα 
ΚΑΘΕ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

Αφαίρεση παλαιάς παρκετίνης από τα πατώματα με ειδικό φάρμακο 
και μηχανήματα και επίστρωση νέας ειδικής παρκετίνης. 
Στίλβωμα και γυάλισμα των δαπέδων με ειδικές μηχανές. 

Αύλειος Χώρος ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μάζεμα σκουπιδιών, χαρτιών, φύλλων από τον αύλειο χώρο του 
κτιρίου. Σκούπισμα. 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Ανελκυστήρες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 

Ράμπες ελέγχου 
επιθεώρησης 
οχημάτων 

2 (ΔΥΟ) ΦΟΡΕΣ 
ΤΟ ΜΗΝΑ 

 Στεγανός καθαρισμός 3 φρενόμετρων (μηχανήματα) με χρήση 
ηλεκτρικής σκούπας και βούρτσας. 

 Στεγανός καθαρισμός 3 αποκλισιόμετρων (μηχανήματα) με χρήση 
ηλεκτρικής σκούπας και βούρτσας. 

 Καθαρισμός των τριών διαδρόμων του ΚΤΕΟ συνολικής επιφάνειας 
περίπου 550 m2 (500 m2 ισόγειο + 50 m2 υπόγειο) με πιεστικό 
μηχάνημα διασφαλίζοντας τη στεγανότητα των παραπάνω 
μηχανημάτων. 

 
 





5) ΚΤΙΡΙΟ: Διοικητήριο Φαρσάλων 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Νικηταρά 15, Φάρσαλα (Τηλ. 24910-22294) 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 500 m2 
ΧΩΡΟΙ: 

- Ισόγειο 
- 1ος όροφος 
- Εξαιρείται το Γραφείο Πολεοδομίας Δήμου Φαρσάλων 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 3 3/εβδομάδα 156  468 

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία 
3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Δάπεδα 
ΚΑΘΕ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 

Αφαίρεση παλαιάς παρκετίνης από τα πατώματα με ειδικό φάρμακο 
και μηχανήματα και επίστρωση νέας ειδικής παρκετίνης. 
Στίλβωμα και γυάλισμα των δαπέδων με ειδικές μηχανές. 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Ανελκυστήρες 
3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 

 
 





  

6) ΚΤΙΡΙΟ: Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείο Ελασσόνας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τσακάλωφ 9, Επαρχείο Ελασσόνας, 40200 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 105 m2 

 

7) ΚΤΙΡΙΟ: Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Τυρνάβου 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καράσου 1, 40100, Τύρναβος (Τηλ. 24920-22.251) 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 70 m2 

 

8) ΚΤΙΡΙΟ: Αγροτικό Κτηνιατρείο Συκουρίου 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Όσσης , 40006, Συκούριο 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 70 m2 
 

9) ΚΤΙΡΙΟ: Αγροτικό Κτηνιατρείο Ελασσόνας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελασσόνα, 2493022358 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 70 m2 

 

10) ΚΤΙΡΙΟ: Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσοχωρίου Ελασσόνας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καλλιθέα Ελασσόνας 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 70 m2 

 

11) ΚΤΙΡΙΟ: Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλλιθέας Ελασσόνας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καλλιθέα Ελασσόνας 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 70 m2 

 

12) ΚΤΙΡΙΟ: Αγροτικό Κτηνιατρείο Πυργετού 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πυργετός Λάρισας 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 70 m2 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ (ΙΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Α/Α 6, 7, 8 ,9,10,11 & 12): 
 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 2 2/εβδομάδα 104  208  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία 
2 (ΔΥΟ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ 

2 (ΔΥΟ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

2 (ΔΥΟ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια (όπου 
υπάρχουν) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Αύλειοι χώροι 
1 (ΜΙΑ) ΦΟΡΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα 

 





 

13) ΚΤΙΡΙΟ: Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φαρσάλων & Τσάτσου, Λάρισα 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 650 m2 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 4 4/εβδομάδα 208  832  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία 
4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ) 
ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ 

4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ) 
ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ) 
ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια (όπου 
υπάρχουν) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Αύλειοι χώροι (όπου 
υπάρχουν) 

1 (ΜΙΑ) ΦΟΡΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα 

Ανελκυστήρες (όπου 
υπάρχουν) 

4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ) 
ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 

 





 
 

14) ΚΤΙΡΙΟ: Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καλλιθέας 11, Λάρισα 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 820 m2 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 4 Καθημερινά (5/εβδομάδα) 260  1.040  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια (όπου 
υπάρχουν) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Αύλειοι χώροι (όπου 
υπάρχουν) 

1 (ΜΙΑ) ΦΟΡΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα 

Ανελκυστήρες (όπου 
υπάρχουν) 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 

 





15) ΚΤΙΡΙΟ: Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Θεσσαλίας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γαζή Ανθίμου & Ηπείρου, εντός 1ου Γυμνασίου, Λάρισα, 41222 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 120 m2 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 2 2/εβδομάδα 104  208  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία 
2 (ΔΥΟ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ 

2 (ΔΥΟ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

2 (ΔΥΟ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια (όπου 
υπάρχουν) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Αύλειοι χώροι 
1 (ΜΙΑ) ΦΟΡΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα 

 





 
 

16) ΚΤΙΡΙΟ: Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Λάρισας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καστοριάς 2Α, Λάρισα 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 200 m2 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 2 3/εβδομάδα 156  312  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία 
3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια (όπου 
υπάρχουν) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Αύλειοι χώροι (όπου 
υπάρχουν) 

1 (ΜΙΑ) ΦΟΡΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα 

Ανελκυστήρες (όπου 
υπάρχουν) 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 

 





 

17) ΚΤΙΡΙΟ: Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καρδίτσης 2, Λάρισα 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 420 m2 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 3 3/εβδομάδα 156  468  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία 
3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια (όπου 
υπάρχουν) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Αύλειοι χώροι (όπου 
υπάρχουν) 

1 (ΜΙΑ) ΦΟΡΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα 

Ανελκυστήρες (όπου 
υπάρχουν) 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 

 
 
 





 

18) ΚΤΙΡΙΟ: Δ/νση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΤΟΕΒ & Αμαξοστάσιο 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φαρσάλων 148, Λάρισα 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 150 m2 

 

άτομα/ ημέρα ώρες/άτομο/ ημέρα 
ημέρες/ εβδομάδα 

(εργάσιμες) 
ημέρες εργασίας 

ατόμου/έτος 
ώρες εργασίας ατόμου/ 

έτος 

1 2 3/εβδομάδα 156  312  

 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Γραφεία 
3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Ξεσκόνισμα-γυάλισμα γραφείων και των αντικειμένων (επίπλων) που 
υπάρχουν, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα κάδων και 
τοποθέτηση νέων σακουλών, Σκούπισμα-καθάρισμα μοκετών όπου 
υπάρχουν. 

Κοινόχρηστοι χώροι: 
διάδρομοι, σκάλες, 
δάπεδα κλπ 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός 
των χώρων στις εισόδους του Διοικητηρίου συμπεριλαμβανομένης 
και της εισόδου όπισθεν του Διοικητηρίου. Άδειασμα κάδων 
ανακύκλωσης. 

Κοινόχρηστα  WC, 
Τουαλέτες, Νιπτήρες 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλαθιών, καθαρισμός 
καθρεπτών, απολύμανση, αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, 
βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου – χλώριο – 
απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός και 
χαρτιού υγείας τους θήκες τους 

Τζάμια Εξωτερικά / 
Τζάμια Εσωτερικά 
(για όσα δεν 
απαιτείται ειδικό 
συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΔΙΜΗΝΟ Καθαρισμός – πλύση τζαμιών και γυάλινων επιφανειών των εισόδων. 

Τζάμια Εξωτερικά 
(για όσα απαιτείται 
ειδικό συνεργείο) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Χρήση μηχανικών μέσων (όπου δεν είναι δυνατή ή ασφαλής άλλη 
μέθοδος), εφαρμογή κατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων για τον 
επιπρόσθετο καθαρισμό από άλατα. 

Αποθήκες και 
Υπόγεια (όπου 
υπάρχουν) 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, αποκομιδή απορριμμάτων 

Αύλειοι χώροι (όπου 
υπάρχουν) 

1 (ΜΙΑ) ΦΟΡΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα 

Ανελκυστήρες (όπου 
υπάρχουν) 

3 (ΤΡΕΙΣ) ΦΟΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου και καθρεπτών 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΑΡΙΩΝ/ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 
Οι προδιαγραφές δεν υπόκεινται σε τροποποίηση και λαμβάνονται ως δεδομένες στη βάση του ενιαίου περιεχομένου δεδομένων για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς. 
 

α/α ΔΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
άτομα/ 
ημέρα 

ώρες/άτομο/ 
ημέρα 

ημέρες/ εβδομάδα 
(εργάσιμες) 

ημέρες εργασίας 
ατόμου/έτος 
(1 έτος: 52 
εβδομάδες) 

ώρες εργασίας 
ατόμου/έτος 

Γεωγραφικές 
Συντεταγμένες 

1 
Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Λάρισα 

7.909 m2 

1 6 
Καθημερινά 

(5/εβδομάδα) 
260 1.560 

39.635473, 
22.414634 

5 4 
Καθημερινά 

(5/εβδομάδα) 
260 1.040 

2 
ΝΕΟ Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Θεοφράστου & Καλλισθένους, Λάρισα 

4.249 m2 4  4  
Καθημερινά 

(5/εβδομάδα) 
260 1.040 

39.612768, 
22.428313 

3 
Διεύθυνση Μεταφορών 
8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων (Τερψιθέα Λάρισας) 

1.273 m2 1  4  
Καθημερινά 

(5/εβδομάδα) 
260 1.040 

39.640078, 
22.333891 

4 
Τμήμα ΚΤΕΟ 
8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων (Τερψιθέα Λάρισας) 

1.062 m2 1  2  
Καθημερινά 

(5/εβδομάδα) 
260 520 

39.639099, 
22.334074 

5 
Διοικητήριο στην πόλη των Φαρσάλων 
Νικηταρά 15, Φάρσαλα 

500 m2 1  3  3/εβδομάδα 156 468 
39.294673, 
22.394447 

6 
Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείο Ελασσόνας 
Τσακάλωφ 9, Επαρχείο Ελασσόνας, 40200, Ελασσόνα 

105 m2 1  2  2/εβδομάδα 104 208 
39.894228, 
22.189778 

7 
Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Τυρνάβου 
Κέντρο Γεωργικών Εφαρμογών Τυρνάβου Καράσου 1, 40100, Τύρναβος  

70 m2 1  2  2/εβδομάδα 104 208 
39.738280, 
22.287953 

8 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Συκουρίου 
Όσσης, 40006 Συκούριο 

70 m2 1  2  2/εβδομάδα 104 208 
39.755261, 
22.575732 

9 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Ελασσόνας 
Ελασσόνα 

70 m2 1  2  2/εβδομάδα 104 208 
39.884056, 
22.183306 

10 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσοχωρίου Ελασσόνας 
Μεσοχώρι Ελασσόνας 

70 m2 1  2  2/εβδομάδα 104 208 
39.746880, 
22.104980 

11 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλλιθέας Ελασσόνας 
Καλλιθέα Ελασσόνας 

70 m2 1  2  2/εβδομάδα 104 208 
39.982159, 
22.191642 

12 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Πυργετού 
Πυργετός Λάρισας 

70 m2 1  2  2/εβδομάδα 104 208 
39.916083, 
22.601753  

13 
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας 
Φαρσάλων & Τσάτσου, Λάρισα 

650 m2 1  4  4/εβδομάδα 208 832 
39.607464, 
22.432589 

14 
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας 
Καλλιθέας 11, Λάρισα 

820 m2 1  4  
Καθημερινά 

(5/εβδομάδα) 
260 1.040 

 39.640370, 
22.409796  

15 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Θεσσαλίας 
Γαζή Ανθίμου & Ηπείρου, εντός 1ου Γυμνασίου, Λάρισα, 41222 

120 m2 1  2  2/εβδομάδα 104 208 
39.634211, 
22.413001 

16 
Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Λάρισας 
Καστοριάς 2Α, Λάρισα 

200 m2 1  2  3/εβδομάδα 156 312 
39.623850, 
22.425360 

17 
ΚΕΚ ΠΕ Λάρισας 
Καρδίτσης 2, Λάρισα 

420 m2 1  3  3/εβδομάδα 156 468 
39.631162, 
22.414868 

18 
Δ/νση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΤΟΕΒ & Αμαξοστάσιο 
Φαρσάλων 148, Λάρισα 

150 m2 1  2  3/εβδομάδα 156 312 
 39.613760, 
22.430279 

 ΣΥΝΟΛΟ 17.878 m2       
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL  

 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: ………………  Για τον υποψήφιο Ανάδοχο 
  

 
  Ονοματεπώνυμο 

Νομίμου Εκπροσώπου 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

α/α ΔΟΜΗ 
Ύψος προσφοράς 
(άνευ προαίρεσης 

 &άνευ ΦΠΑ) 

1 
Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Λάρισα 

………………….. € 

2 
ΝΕΟ Διοικητήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Θεοφράστου & Καλλισθένους, Λάρισα 

………………….. € 

3 
Διεύθυνση Μεταφορών 
8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων (Τερψιθέα Λάρισας) 

………………….. € 

4 
Τμήμα ΚΤΕΟ 
8ο χλμ. Λάρισας-Τρικάλων (Τερψιθέα Λάρισας) 

………………….. € 

5 
Διοικητήριο στην πόλη των Φαρσάλων 
Νικηταρά 15, Φάρσαλα 

………………….. € 

6 
Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείο Ελασσόνας 
Τσακάλωφ 9, Επαρχείο Ελασσόνας, 40200, Ελασσόνα 

………………….. € 

7 
Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Τυρνάβου 
Κέντρο Γεωργικών Εφαρμογών Τυρνάβου Καράσου 1, 40100, Τύρναβος  

………………….. € 

8 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Συκουρίου 
Όσσης, 40006 Συκούριο 

………………….. € 

9 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Ελασσόνας 
Ελασσόνα 

………………….. € 

10 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεσοχωρίου Ελασσόνας 
Μεσοχώρι Ελασσόνας 

………………….. € 

11 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλλιθέας Ελασσόνας 
Καλλιθέα Ελασσόνας 

………………….. € 

12 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Πυργετού 
Πυργετός Λάρισας 

………………….. € 

13 
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας 
Φαρσάλων & Τσάτσου, Λάρισα 

………………….. € 

14 
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας 
Καλλιθέας 11, Λάρισα 

………………….. € 

15 
Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Θεσσαλίας 
Γαζή Ανθίμου & Ηπείρου, εντός 1ου Γυμνασίου, Λάρισα, 41222 

………………….. € 

16 
Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Λάρισας 
Καστοριάς 2Α, Λάρισα 

………………….. € 

17 
ΚΕΚ ΠΕ Λάρισας 
Καρδίτσης 2, Λάρισα 

………………….. € 

18 
Δ/νση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΤΟΕΒ & Αμαξοστάσιο 
Φαρσάλων 148, Λάρισα 

………………….. € 

 ΣΥΝΟΛΟ ………………….. € 

 
 

Το σύνολο της προσφοράς -επί ποινή αποκλεισμού- δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 170.000 Ευρώ 
 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ (στο τέλος): αντίγραφο της όποιας σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 
του υποψηφίου Αναδόχου. 

 
 

Ακολουθεί το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» 
Το κεφάλαιο θα επαναλαμβάνεται ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ για την οποία κατατίθεται προσφορά. 





«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (03/2021) 

 

4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) 

 

α/α ΔΟΜΗΣ 
σύμφωνα με τους πίνακες 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ 
σύμφωνα με τους πίνακες 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ* 

  ………………….. € 

Σημ.: Το Σύνολο να αντιγραφεί στο 1ο κελί τιμών του ακόλουθου Πίνακα «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’) ΑΝΑΛΥΣΗ 

Αριθμός των εργαζομένων 
για κάθε ημέρα καθαριότητας 

……. άτομα/ημέρα 

Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο ……. m2/άτομο 

Ώρες εργασίας έκαστου εργαζόμενου 
για κάθε ημέρα καθαριότητας 

……. ώρες/ημέρα 

Ημέρες εργασίας κάθε εργαζόμενου 
για την περίοδο ενός (1) έτους 

……. ημέρες 

Συλλογική σύμβαση εργασίας -ή όποιο εργασιακό καθεστώς ισχύει- και στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόμενοι (να επισυναφθεί αντίγραφό της στο τέλος) 

<περιγραφή> 

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (που αναλογεί στις νόμιμες μικτές 
αποδοχές) βάσει Συλλογικής ή Κλαδικής ή πχ επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας 

……. €/ώρα 

 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ* 
(το άθροισμα των παρακάτω ποσών πρέπει να ταυτίζεται με το συνολικό προσφερόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ) 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 
μικτές αποδοχές (ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ) για το 
σύνολο των εργαζομένων στη δομή 

………………….. € 

Ύψος των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ με βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των εργαζομένων στη δομή 

………………….. € 

Κόστος των όποιων αναλωσίμων και λοιπών δαπανών 
(πρέπει να είναι ΕΥΛΟΓΟ για την κάλυψη των αναγκών της δομής) 

% ………………….. € 

Εργολαβικό κέρδος 
(πρέπει να είναι ΕΥΛΟΓΟ για την ασφαλή εκτέλεση της σύμβασης) 

% ………………….. € 

Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών 
(πρέπει να είναι ΕΥΛΟΓΟ για την ασφαλή εκτέλεση της σύμβασης) 

% ………………….. € 

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις 
(πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 0,13468% του ετήσιου 
προσφερόμενου συνολικού κόστους) 

% ………………….. € 

 

 
Εάν τα παραπάνω πεδία για τον κάθε εργαζόμενο δεν αρκούν για την ανάλυση ή οποιαδήποτε επιπλέον 
διευκρινιστική ανάλυση ή τεκμηρίωση του υπολογισμού του κόστους μπορεί να ακολουθήσει σε συνέχεια 
του παρόντος. 
 





 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

03/2021





ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» 
 

Στη Λάρισα σήμερα την ………………………..… ημέρα ………………………..….. του μηνός ……………………… του έτους 202.., 
μεταξύ των:  

 
1) Της εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (εφεξής η 
«Αναθέτουσα Αρχή») και 

2) Της εταιρείας …………………………. με την επωνυμία «………………..», νομίμως εκπροσωπούμενης από 
…………………………, που εδρεύει στ.. ………….. (……………….), με ΑΦΜ ………….. ΔΟΥ …………., (εφεξής ο 
«Ανάδοχος») 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως ισχύει 

2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» όπως ισχύει 

5. το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

6. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

7. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» στο βαθμό που ισχύει 

8. Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ  Α’ 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

9. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) 

10. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ  Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) 

11. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β’/23.05.2017) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

12. Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

13. Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23.06.2000) άρθρο 1, παρ. 3 με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα στις Περιφέρειες 
(τότε Ν.Α.) για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

14. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

15. Την αριθ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β’ 879/13.03.2018) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 
όπως αυτή ισχύει. 

16. Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ  Α’ 226 /27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

17. Το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» όπως ισχύει σύμφωνα με το Άρθρο 
22 του N. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄/18.04.2013) 

18. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγγράφουν σε ξεχωριστές πιστώσεις (κατά Ειδικό 
Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν 

19. Το αριθ. 98913/17.03.2021 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑΜ: 21REQ008296854) 





20. Την με αριθμό 301/2021 (Πρακτικό 10ο/16.03.2021 – Θέμα 38ο - ΑΔΑ 9ΝΜΜ7ΛΡ-ΤΚΦ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση δαπάνης και όρων διενέργειας διαγωνισμού για την καθαριότητα χώρων των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας (03/2021)» 

21. Την α/α 860 αριθ. 102680/19.03.2021 (ΑΔΑ 67ΩΣ7ΛΡ-Π9Ι) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Έγκριση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης» (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου: 21REQ008343799) 

22. ….. 

 
 

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους:  
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η «παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των δομών της Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους». 
1.2. Η υπηρεσία, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της προκήρυξης του έργου, που έγινε με την υπ’ αρ. …………………… 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Ν. 4412/2016 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης του εν 
λόγω έργου. 
Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή η 
υλοποίησή του, είναι: 

I. Τα είδη υπηρεσιών 
II. Το εγκεκριμένο κόστος 

III. Η προσφορά του αναδόχου 
1.4. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται υπεύθυνος εκτέλεσης των υπηρεσιών από την πλευρά του Αναδόχου, ο/η 
………………, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων 
και στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης της των υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωμα να 
αναπτύξει. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: 
α) Σύμβαση 
β) Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης 
γ) Προσφορά του Αναδόχου 
δ) Κατακυρωτική απόφαση 
2.2. Τροποποίηση των όρων  της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται αποκλειστικά με 
έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. 
2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 
2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις 
ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 10 κατωτέρω.  
2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την 
Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με 
τηλεομοιοτυπία είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, 
αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται 
σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1. Το συμβατικό έργο θα περαιωθεί κατά την περίοδο από ….. έως ………. Είναι δυνατή η χρονική παράταση ισχύος των 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτέλεσης των υπηρεσιών με τους ίδιους όρους, 
μετά την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης 17%, εντός δύο (2) μηνών προ της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης. 

3.2 Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% (άνευ ΦΠΑ) της 
προϋπολογισμού του Υποέργου, διάρκειας …….. 

 





ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Ετήσιο κόστος καθαριότητας δομών Π.Ε. Λάρισας, 
άνευ ΦΠΑ: 

................................... € (.............................................. Ευρώ.) 

ΦΠΑ (24%) ................................... € (.............................................. Ευρώ.) 

Συνολικό κόστος καθαριότητας δομών Π.Ε. Λάρισας, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

................................... € (.............................................. Ευρώ.) 
 

Ύψος δέσμευσης (συνολική δαπάνη 
συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης 30% και ΦΠΑ) 

................................... € (.............................................. Ευρώ.) 

 
Αναλυτικά (με την αύξουσα αρίθμηση με την οποία κατακυρώθηκαν): 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

.... 
..................................... 
.................................... 

.................... 

.... 
..................................... 
.................................... 

.................... 

.... 
..................................... 
.................................... 

.................... 

 κοκ  

 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 

Στο ποσοστό προαίρεσης 17% προβλέπεται και η δυνατότητα ενεργοποίησης σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του αντικειμένου, 
εάν αυτό καταστεί σκόπιμο. Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει με απόφασή της, μονομερώς, αύξηση των 
ωρών παροχής υπηρεσιών ή έκτακτη επιπλέον παροχή υπηρεσιών κλπ. 
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται πλήρως τα προβλεπόμενα έξοδα για την εκτέλεση των υπηρεσιών. 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών ακολουθούμενης της προβλεπόμενης 
διαδικασίας από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία 
εκκαθάρισης δαπανών από την οικεία Υπηρεσία Εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης 
από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

- Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 
- Τιμολόγιο του προμηθευτή. 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 
- 0,07% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 
- 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 
- Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
- Τα όποια έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Οι σχετικές πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ειδ. Φορέα 073, ΚΑΕ 0875. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που συμφωνούνται με την παρούσα, αφορούν την καθαριότητα χώρων/κτιρίων χρήσης Περιφέρειας 
Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας. 

Ειδικότερα, πρόκειται για: 
1) ΚΤΙΡΙΟ: ………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………… 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ………. m2 
ΧΩΡΟΙ: 

- ………………….. 
- ………………….. 
- ………………….. 
- ………………….. 

α/α Κτιριακής 
Δομής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  € 

 

Αριθμός των εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαριότητας άτομα/ημέρα 





Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο m2/άτομο 

Ώρες εργασίας έκαστου εργαζόμενου για κάθε ημέρα καθαριότητας ώρες/ημέρα 

 

ΧΩΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

……… ……. ………… 

……… ……. ………… 

……… ……. ………… 

……… ……. ………… 

……… ……. ………… 

……… ……. ………… 

Καταγράφονται: 
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. 

<επαναλαμβάνεται για όσες δομές κατακυρωθούν στον Ανάδοχο> 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 Να τηρεί τις απορρέουσες από το Άρθρο 18 Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

 Ειδικότερα, 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΄ Ν 4412/2016 και υποχρεούται για την εφαρμογή των 
διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Συμπεριλαμβάνονται δε, οι υποχρεώσεις αναφορικά με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Να διαθέτει το προβλεπόμενο προσωπικό όπως αυτό απορρέει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR). 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να είναι συνεργάσιμος με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με την 
παροχή διευκρινίσεων, την εξέταση αιτημάτων ή αναφορών σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

 Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται στο κλείσιμο τυχόν ξεχασμένων ανοικτών παραθύρων, κλιματιστικών, 
ηλεκτρικών καλοριφέρ, λοιπόν ηλεκτρικών συσκευών, φώτων κ.λπ. Απαγορεύεται η χρήση των τηλεφώνων, 
φωτοτυπικών συσκευών, fax και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Το προσωπικό καθαριότητας δεν θα πρέπει να ανοίγει ντουλάπες ή συρτάρια ούτε να μετακινεί έγγραφα ή φακέλους 
που θα βρίσκονται πάνω στα γραφεία των υπαλλήλων. 

 Το προσωπικό θα έχει στη διάθεσή του τα κλειδιά των χώρων για όσο χρόνο διαρκεί η καθαριότητα, παραδίδοντας 
τους χώρους κλειδωμένους μετά τον καθαρισμό τους. Απαγορεύεται η δημιουργία αντιγράφων των κλειδιών. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή, κάθε ζήτημα που ανακύπτει κατά την 
εκτέλεση του έργου αναφορικά με επιμέρους ή ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου. 

 Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών 
διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση 
καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα 
δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των 
υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 

ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 Τα υλικά καθαριότητας και απολυμάνσεων καθώς και τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των 

απορριμμάτων ή σκουπιδιών θα βαρύνουν τον μειοδότη καθαριότητας. 
 Τα σαπούνια χειρός και τα χαρτιά υγείας που θα τοποθετούνται από το προσωπικό είναι προμηθευόμενα από την 

Αναθέτουσα Αρχή, οπότε δεν αποτελούν κόστος που επιβαρύνει τον Ανάδοχο. 
 Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης θα πρέπει να αναλώνονται στις ενδεδειγμένες ποσότητες και να είναι 

εγκεκριμένα από επίσημο φορέα για τη χρήση την οποία προορίζονται. 
 Τα αναγκαία μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθαρισμού και απολύμανσης δεν θα πρέπει να προκαλούν φθορές στις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των χώρων των κτιρίων, να είναι εξειδικευμένα για τις αντίστοιχες επιφάνειες που θα 
εφαρμόζονται και να τυγχάνουν της έγκρισης της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής του έργου. 





 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού & τα αναγκαία εργαλεία (πλυσίματος και γυαλίσματος 
δαπέδων), σκεύη, καθώς και σάκους απορριμμάτων. Τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά θα είναι σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία περί απορρυπαντικών – καθαριστικών σκευασμάτων. Οι υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα 
δειγματοληψίας και, κατά τη διενέργεια αυτής, θα τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα περί δειγματοληψίας άρθρα 
της σχετικής νομοθεσίας. 

 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει τα εργαλεία σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας, υγιεινής και εμφάνισης. 
 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει στο προσωπικό του τα κατάλληλα μέσα ένδυσης και ατομικής προστασίας. 
 Ο Ανάδοχος θα αντικαθιστά αμέσως τα εργαλεία σε περίπτωση βλάβης, έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη η εκτέλεση του 

αναληφθέντος έργου. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας, στα κτίρια θα παρέχεται ο ανάλογος 
χώρος. Υπεύθυνος για τη φύλαξη των ανωτέρω είναι ο Ανάδοχος. 

 Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει στο προσωπικό που θα παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισμού, με δικές του δαπάνες, τον 
εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση των ανατεθειμένων υπηρεσιών. 

 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων σε σάκους και μεταφορά τους σε ειδικούς χώρους αποκομιδής απορριμμάτων και 
κάδους εκτός του κτιρίου αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και 
θα πετιούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά. 

 Η απολύμανση των ευαίσθητων χωρών (τουαλέτες, νιπτήρες κλπ) θα γίνεται με κατάλληλα και εγκεκριμένα υλικά τα 
οποία δεν θα προκαλούν ερεθισμούς ούτε θα είναι τοξικά. 

 Σε περίπτωση έκτακτης καταστροφικής ανάγκης (πυρκαγιά, πλημμύρα), θα υπάρχει άμεση συνεργασία για την κάλυψη 
των αναγκών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την αντίστοιχη τιμολόγηση που προβλέπεται σύμφωνα με το συμβατικό 
κόστος. 

 Ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται άμεσα για κάθε διαπιστωμένη έλλειψη και παράλειψη έναντι των συμβατικών 
υποχρεώσεων. 

 Η κατανομή του ωραρίου εργασίας δύναται να μεταβληθεί (χωρίς προσθαφαίρεση των ωρών απασχόλησης 
ημερησίως) αν κριθεί σκόπιμο ότι το έργο της καθαριότητας εξυπηρετείται καλύτερα. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

 Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λπ. και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες 
απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων έναντι της Περιφέρειας. 

 Να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης κατάσταση του προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό των 
κτιρίων, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο προσωπικό και 
αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει στο ΙΚΑ. 

 Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, αφενός υποχρεούται να ειδοποιήσει την Περιφέρεια εγκαίρως και 
αφετέρου να εξασφαλίσει ικανό αριθμό ατόμων για την διεκπεραίωση της εργασίας (προσωπικό ασφαλείας). 

 Να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων που θα χρησιμοποιούνται από αυτόν, του 
προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και θα ευθύνεται πλήρως για τις 
βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 Να εκπαιδεύει το προσωπικό του για την ορθή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και να ελέγχει την ποιότητα των 
εργασιών του προσωπικού του καθημερινά. Υποχρεούται, επίσης, να ορίσει υπεύθυνο εργασιών της εκάστοτε βάρδιας 
και να γνωστοποιήσει το ονοματεπώνυμό τους στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

 Να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε 
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή 
βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των 
υπαλλήλων του ή προστεθέντων αυτού ή ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Να χρησιμοποιεί προσωπικό εξειδικευμένο στις εργασίες καθαριότητας και άψογο από πλευράς συμπεριφοράς 
απέναντι σε τρίτους και για το οποίο θα τηρεί πιστά τις διαδικασίες λειτουργίας των Υπηρεσιών και τις Νομοθετικές 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς 
εργαζομένους. 

 Να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και κάθε τρίτο. Σε 
περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλει 
πρόστιμο ή να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Εκτέλεση σύμβασης που περιλαμβάνει υπεργολαβία (που δεν έχει αποτυπωθεί στο φάκελο προσφοράς σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 131 του Ν. 4412/2016) επιφέρει κυρώσεις βάσει νομοθεσίας. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
<Σε περίπτωση υπεργολάβων: αποτυπώνονται τα στοιχεία, το αντικείμενο, το εύρος και οι υποχρεώσεις> 
 
 





ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
1. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο που 

μπορεί να φτάσει μέχρι το 2% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της 
παράβασης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παραλαβής. 

2. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαμβάνειν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 
β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία  εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που τυχόν χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που 
δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός 
των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
74 του Ν. 4412/2016. 
Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις 
πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον 
εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην 
καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον προμηθευτή η με αριθμό …………………………… εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ……………. € της Τράπεζας ………………………., διαρκείας ………………Η εγγύηση αυτή 
επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών. 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τους όρους της με αριθμό 03/2021 Διακήρυξης και τους 
όρους προσφοράς του αναδόχου. 
Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά της Λάρισας. 
 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα. 
 





 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 

  

σφραγίδα/υπογραφή 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

 

 





 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(ΤΕΥΔ) 

 

 

 

 

 

 

 

03/2021 





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονομασία: [Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα, 41110] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Παπουλιάκος Βασίλειος] 
- Τηλέφωνο: [2413 506 201, 206] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [v.papouliakos@thessaly.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, CPV: 90910000-9] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [03/2021] 

 
 

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





 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [……] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει 

[……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (δ/νση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηii; 

[……] Ναι [……] Όχι 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 
διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής); 

[……] Ναι [……] Όχι [……] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού 
και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή 
η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiii: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςiv; 

[……] Ναι [……] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθ. συγκεκριμένων καθήκοντων): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
γ) [……] 





Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα 
οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[δεν απαιτείται -  η προσφορά αφορά υποχρεωτικά στο 
σύνολο του αντικειμένου] 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να 
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

v
  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[……] Ναι [……] Όχι 

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

 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος 
της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

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

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





 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 
1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

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

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

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

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……] 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 

σημείο(-α) [   ] 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

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

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

[……] Ναι [……] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[……] Ναι [……] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

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

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
α)[……]· α)[……]· 
β)[……] β)[……] 
  
γ.1) [] Ναι [] Όχι  γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  
-[……] -[……] 
-[……] -[……] 

γ.2)[……] γ.2)[……] 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

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

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

 





Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του 
οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (Άρθρο 79Α Ν. 4412/2016). 

Στην αντίθετη περίπτωση (δηλ. όταν δεν θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος), θα πρέπει να ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ και ειδικότερα: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 
 
 

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiii; 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση  
β) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
γ) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός 
φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……] Ναι [……] Όχι 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

 
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 





 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει θα συμπληρώσει μόνο αυτό το πεδίο καθώς η αναθέτουσα αρχή δηλώνει στη σχετική 
διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV (οι οποίες και απαλείφονται): 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; […..] Ναι […..] Όχι 

 
 

Α: Καταλληλότητα 

Υποκαθίστανται από την καθολική απάντηση στην Ενότητα (a) ανωτέρω για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Υποκαθίστανται από την απάντηση στην Ενότητα (a) ανωτέρω πλην του ακόλουθου εδαφίου 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

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

[....……]  (αν μείνει κενό λογίζεται ως «ΟΧΙ») 

 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
 
 
 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
 





 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και 
ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης για τους σκοπούς του αριθ. 03/2021 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, CPV: 90910000-9 
 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες 
αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008, σ. 42). 
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ  ́αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με 
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ̓ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
μέτρων που λήφθηκαν.  





                                                                                                                                                                                                                 
xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή 
σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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