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                                                   ΑΔΑ   : 7ΥΗ146ΨΧΗΜ-ΥΦΗ 
                                                                      ΑΔΑΜ :  18PROC0033090442018-06-22 

                                                                       ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                            
                                                                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ                                                                                
                                                                       ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   
                                                                       ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                                                                                                            
                                                                       ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1, ΤΚ10677                           
             ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3322035 -070                                                                                                 

                            Φ.  951.1/   742   /18                                                                                                
                                                                        Σ.  607                                                                                                     

                                                Ημερομηνία :   15   Ιουνίου 2018 
 

                                          Ο Ρ Θ Η   Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η  
 

ΘΕΜΑ:  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη  Παρόχου Υπηρεσιών  
Καθαρισμού Χώρων Κτιρίων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, για Ένα (1)  Έτος  με 
Δικαίωμα Παράτασης για Ένα (1) επιπλέον Έτος, Εκτιμώμενης Αξίας Δεκαοκτώ 
Χιλιάδων Εξακοσίων  Ευρώ (18.600€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                                 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

 α. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
 β. Το Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. Α΄247/27-11-1995) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,  
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», και τις επ΄αυτού   
τροποποιήσεις, όπως Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ. Ά 141 / 17-08-2010) «Δημοσιονομική  
Διαχείριση και Ευθύνη». 
γ.  Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/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»  
δ.  Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13-09-2017) « Συνταξιοδοτικές 
Ρυθμίσεις Δημοσίου και Λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις, Ενίσχυση της Προστασίας των 
Εργαζομένων, Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες και άλλες Διατάξεις» 
ε.    Το Ν.1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄/28-05-1973) «Περί μη Χρησιμοποίησης ως Άμεσους 
ή Έμμεσους Αντιπροσώπους τους Μονίμους στην Εφεδρεία Αξιωματικούς των Τριών  
Κλάδων των  Ε.Δ.» 
στ.   Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15-7-2010) όπως τροποποιήθηκε με    
 το άρθρο  22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88 /18-04-2013) 
ζ.   Το Ν. 4013/2011  (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 
Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) -
Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες Διατάξεις» 
η.   Την Απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ υπ’αριθμ.26/31-05-2018    
       
     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ  
1. Τη  διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες  ενσφράγιστες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  την 28 Ιουνίου 2018 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 
11:00 στην αίθουσα συσκέψεων 3ου ορόφου στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου 
Ναυτικού επί της οδού Γλάδστωνος 1, Αθήνα, για την ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών  
Καθαρισμού χώρων κτιρίων του, για ένα (1) έτος  από την ημερομηνία έκδοσης της 
κατακυρωτικής απόφασης, με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από το ΜΤΝ για ένα 
(1) επιπλέον έτος χωρίς αναπροσαρμογή τιμής, εκτιμώμενης αξίας  δεκαοκτώ  χιλιάδων  
εξακοσίων  ευρώ (18.600,00 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ετησίως ή τριάντα επτά  
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τα δύο (2) 
έτη. 
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2.      Τα κτίρια ιδιοκτησίας  ΜΤΝ στα οποία θα παρέχονται υπηρεσίες καθαρισμού, είναι 
τα κάτωθι :  
            α. Επί της οδού Γλάδστωνος 1 και 1Α , Αθήνα 
            β. Επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, Καλλιθέα  
            γ. Επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 69 και Αιόλου 106, Αθήνα 
            δ. Επί της οδού Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα. 
             
3.        Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

α. Έλληνες Πολίτες. 
β. Αλλοδαποί. 
γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά. 
δ. Ενώσεις Φυσικών ή Νομικών Προσώπων. 
 

Τα ως άνω φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (άρθρο 4 ΠΔ 60/07). 
 
4.      Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα 
Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΜΤΝ, Γλάδστωνος 1Α, 3ος όροφος μέχρι την  27-
06-2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την 
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται αποδεκτές και ως εκ 
τούτου επιστρέφουν στον αποστολέα τους. 

 
5.    Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισμού και η τεχνική περιγραφή των εργασιών 
αναγράφονται στα Παραρτήματα Α και Β που επισυνάπτονται στο παρόν και 
καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στον 
διαγωνισμό.  
 
6.  Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους όσον αφορά τις διαδικασίες του                             
διαγωνισμού θα παρέχονται από το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας 
καθημερινά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες  (τηλ.210 3322035).  

 
7.     Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα www.mtn.gr 
και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
 

                                                                                       
         Αρχιπλοίαρχος (Ο) Α. Αβριωνίδης Π.Ν. 

                                                                                Γενικός Διευθυντής 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

 
Συνημμένα:  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ  

          ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΝ 

 
 
 

 
 

http://www.mtn.gr/
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Ανήκει στο Φ:  951.1/742/2018/Σ.607/15-06-2018/Διακήρυξη ΜΤΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 
- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

 

Αποδέκτες για Πληροφορία 

- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, Αθήνα 

Τηλ.: 210 3604815-9, 210 3602411 Fax: 30 210 3616464,  

E-mail: info@acci.gr 

- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Λουδοβίκου1, ΤΚ 18531, 

Πειραιάς Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 41.77.241-5 Φαξ: +30 210.41.78.680 

Email: evep@pcci.gr 

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 18 ΤΚ 10671 Αθήνα, 
Τηλέφωνο:2103680700 Fax 210 3614726, E-mail: info@acsmi.gr 

-       Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς Καραϊσκου 111 ΤΚ 18532 Πειραιάς          
        Τηλ.2104110443, 2104171437 Φαξ. 2104179495, 2104174152.                         
         e-mail: info@bep.gr url:www.bep.gr 
- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Πανεπιστημίου 44 ΤΚ 10679 Αθήνα 
         Τηλ.210 3380200  Φαξ.  210 3380219 e-mail: eea@eea.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

javascript:window.location.replace('ma'+'ilto:'+'info'+'@'+'acci'+'.gr')
mailto:evep@pcci.gr
mailto:info@acsmi.gr
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Ανήκει στο Φ:  951.1/742/2018/Σ.607/15-06-2018/Διακήρυξη ΜΤΝ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
        

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1 Οι προσφορές των συμμετεχόντων στον  Διαγωνισμό πρέπει να έχουν ισχύ τρεις 
(3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι 
διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν οικονομική προσφορά μιας (1) τιμής 
η οποία θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα επιβαρύνεται με 
τυχόν έξοδα υφιστάμενα ή νέα της εταιρίας προς τρίτους. Η  προσφερόμενη ενιαία τιμή 
θα περιλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
 
2.  Προσφορά  που ορίζει χρόνο μικρότερο του ανωτέρω αναφερομένου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
3. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό προσκομίζονται σε σφραγισμένο 
φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται  ευκρινώς : 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β. Προς το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ΜΤΝ. 
γ. Αφορά την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Φ.    
           951.1/742  / Σ607/15-06-2018 /ΜΤΝ. 
δ.        Η   ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 
ε.      Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντος (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τ.Κ. πόλη, 

τηλ, φαξ).  
    
4. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους 
σφραγισμένους φακέλους (που θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου) εκ των 
οποίων ο ένας θα αφορά και θα γράφει «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και ο άλλος 
«Οικονομική Προσφορά». 
 
5. Στο Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται νομιμοποιητικά 
στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στη συνημμένη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» 
του παρόντος Παραρτήματος.  
 
6. Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της συνημμένης στο παρόν 
Παράρτημα ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «ΙΙ» και επιπρόσθετα δηλώνονται τα ακόλουθα  στοιχεία : 
  (1) Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν. 

(2) Ημέρες και ώρες εργασίας. 
 (3) Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως 
νόμιμες αποδοχές  των εργαζομένων. 
           (4) Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
 (5) Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 

(6) Σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγεται κάθε εργαζόμενος που θα 
απασχοληθεί, η οποία προσκομίζεται σε αντίγραφο. 

(7) Ένα εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους  
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή εργασιών ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της παρούσας, 
των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και 
τρίτων κρατήσεων που έχουν υπολογίσει. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
  1. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού (ΕΔΔ)  την 28 Ιουνίου 2018 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00, μπορούν να 
παρίστανται οι Προσφέροντες ή οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα 
πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης σύμφωνα με το υπόδειγμα συνημμένης 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «V» του παρόντος παραρτήματος.  
 
2. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει πρώτα τους φακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
τα οποία και ελέγχει. Ακολούθως, εφόσον κατά τον έλεγχο κριθούν αποδεκτά τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών και αξιολογούνται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές από την επιτροπή κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, από 
την επιτροπή, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
 
4. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. 
 
5. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της. 
 
6. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά για μέρος του 
ζητούμενου έργου ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
  
7. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 
8. Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά στο συνολικό αντίτιμο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και εν συνεχεία θα αναλύεται ειδικά για κάθε κτίριο του ΜΤΝ, όπως 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του παραρτήματος «Β». 
 
9. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει κατόπιν απόφασης 
του Δ.Σ. του ΜΤΝ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
10. Εφόσον οι τιμές που τελικώς επιτευχθούν κριθούν από την υπηρεσία ως 
ασύμφορες, (τρέχουσες τιμές της αγοράς ελεύθερου εμπορίου, τιμές προηγούμενου 
διαγωνισμού κ.λ.π), ο διαγωνισμός δύναται να ακυρωθεί ή να επαναληφθεί, έπειτα από 
νεότερη  ειδοποίηση των υποψηφίων. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΕΞΟΔΑ 

 Ο πάροχος υπηρεσιών επιβαρύνεται: 
           α. Με την παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε) 8% σύμφωνα με το 
Ν.4172/13(Α΄167). 
           β. Με την κράτηση  0,06% επί  του αρχικού συμβατικού τιμήματος υπέρ  της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4013/2011( όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016), συν το προβλεπόμενο 
χαρτόσημο. 
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γ.  Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 1191/17, συν το προβλεπόμενο χαρτόσημο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

 
1. Η πληρωμή του εργολάβου στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του 
παρόντος διαγωνισμού θα διενεργείται κάθε μήνα από το ΜΤΝ , σε βάρος ΚΑΕ 0845, 
0813 και 3399 Π/Υ ΜΤΝ έτους 2018, μετά την έκδοση των  ακόλουθων δικαιολογητικών/ 
παραστατικών: 

α.  Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε ημερομηνία που θα καθορίζεται στη 
σύμβαση.  
  β. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ για το απασχολούμενο προσωπικό. 
δ. Κατάσταση γενομένης δαπάνης (εκδίδεται από το ΜΤΝ). 
ε. Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής συμβατικών εργασιών 

το οποίο θα συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Εργασιών του ΜΤΝ και θα προσυπογράφεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. 
 
2.   Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται  χορήγηση  προκαταβολής ως ποσοστό επί της 
συνολικής  συμβατικής αξίας  των παρεχόμενων υπηρεσιών στον αναδειχθέντα  
μειοδότη οικονομικό φορέα που θα προσέλθει  να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 
ανάθεσης  μετά την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
 1. Ποινικές ρήτρες, κυρώσεις, τρόποι επίλυσης τυχόν διαφορών και λοιπά θέματα 
αναφορικά με την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού καθώς και με την τήρηση των 
συμβατικών υποχρεώσεων ισχύουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/16 και 
στην ισχύουσα οικεία νομοθεσία. 
 
 2. Ειδικότερα, στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών του ΜΤΝ ότι υπάρχει πλημμελής 
καθαρισμός των χώρων, τότε το ΜΤΝ, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου, έχει το δικαίωμα, αναλογικά για κάθε χώρο, να περικόψει 
ποσοστό μέχρι και 50% και όχι λιγότερο από 10% της μηνιαίας αποζημίωσης ή να 
καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που 
επαναληφθεί πλημμελής καθαρισμός ή σε περίπτωση παράβασης όρων της σύμβασης 
εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών, το ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε 
καταγγελία της σύμβασης και αντικατάσταση του παρόχου υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα 
μπορεί να προβεί  σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
                                    ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
  Η σύμβαση που θα υπογραφεί μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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  1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας, ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΜΤΝ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Η επίβλεψη της 
ακριβούς και ποιοτικής τήρησης των όρων της σύμβασης θα ανατεθεί σε οριζόμενη από 
το ΜΤΝ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών καθαριότητας. Από την 
ίδια επιτροπή αξιολογείται και η συνεργασία του Αναδόχου με την Υπηρεσία, η οποία 
διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί την εξέλιξη της παροχής των εργασιών 
καθαριότητας σε όλα τα στάδια. 
 
 2.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  
 
 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εφ’ όσον του ζητηθεί, κατάσταση 
προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, κατάσταση μισθοδοσίας για 
το συγκεκριμένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει στο Ι.Κ.Α. 
 
 4. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές 
εισφορές του Ι.Κ.Α., των Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση 
με το έργο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του δαπάνες 
για κάθε είδους ατύχημα. 
 
 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα, κάθε ζημιά ή 
βλάβη που θα συμβεί κατά τη διάρκεια των καθαρισμών. Εν γένει, σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης, βλάβης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους, εξαιτίας του 
Αναδόχου ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή τους. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 1. Το ΜΤΝ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 
τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του 
Αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των 
χώρων. 
  
 2.  Το ΜΤΝ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου. 
 
3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να υποκαταστήσει άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση 
που θα υπογραφεί, ούτε επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρης απαίτησης που 
θα απορρέει από αυτήν, χωρίς τη γραπτή έγκριση του ΜΤΝ. 
 
4. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα 
διατίθενται από τον αναδειχθέντα εργολάβο. 
 
5. Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη 
Τεχνική Περιγραφή ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της παρούσας και με βάση τους 
γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισμού. 
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6. Οι εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος 
οφείλει να μεριμνήσει για την τήρηση  όλων των σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
 
7. Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης χαρακτηρίζονται ως ουσιώδεις και  η μη 
εκπλήρωση τους  από τους συμμετέχοντες συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς 
τους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο. Αυτός  υποχρεούται όπως προσέλθει στο ΜΤΝ εντός 
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω ανακοίνωσης για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της, η οποία θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το συνολικό 
συμβατικό χρόνο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παρόν, ως 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙΙ».  

 
 
 

           Αρχιπλοίαρχος (Ο) Α. Αβριωνίδης Π.Ν. 
                                                                              Γενικός Διευθυντής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα: 
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ«ΙΙΙ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙV»  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
                                 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΔ 1400/73. 
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ «V»   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. 
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Ανήκει στο Φ:  951.1/742/2018/Σ.607/15-06-2018/Διακήρυξη ΜΤΝ 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως υπόδειγμα συνημμένης ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «IΙΙ» 
ότι έχουν λάβει γνώση της Διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 
1400/73 περί «Καταστάσεως  Αξιωματικών». 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, του διαγωνιζόμενου με την οποία θα 
δηλώνονται : 
 α. Τα στοιχεία  του διαγωνισμού  στον οποίο συμμετέχουν καθώς και ότι δεν 
τελούν : 

(1) υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης  
     (2) υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 73 του 
Ν.4412/16 
 β. Ότι έλαβε γνώση των Γενικών & Ειδικών όρων της παρούσης διακήρυξης και 
των όρων της Τεχνικής Περιγραφής των εργασιών ως συνημμένο Παράρτημα «Β» της 
παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα με την συμμετοχή του 
στον παρόντα διαγωνισμό  

γ. Ότι κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα εφαρμόζει τις διατάξεις 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  
3. Αντίγραφο συλλογικής σύμβασης εργασίας που τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι 
που θα δηλωθούν ότι θα απασχοληθούν. 
4. Εξουσιοδοτημένη επιστολή επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της 
υπογραφής όταν νόμιμοι αντιπρόσωποι μετέχουν στο διαγωνισμό για λογαριασμό 
φυσικών ή νομικών προσώπων ως συνημμένη ΠΡΟΣΘΗΚΗ «V».  
5. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού. 
6. Πιστοποιητικό αρμοδίου Επιμελητηρίου ότι κατά την ημέρα του διενέργειας του 
διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι με αντικείμενο απασχόλησης το της παρούσας 
παροχής υπηρεσιών. 
7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, όπως  
προβλέπεται στο άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/16.  
8. Πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η σύσταση, η 
ύπαρξη και η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, (καταστατικό με τις τροποποιήσεις του, 
πρακτικά Δ.Σ., ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης, των τροποποιήσεων, των 
εκπροσώπων κλπ) καθώς και των εγγράφων που αποδεικνύουν την ισχύουσα 
νομιμοποίηση των εκπροσώπων τους (κατά περίπτωση το ΦΕΚ ανακοίνωσης 
τελευταίου Δ.Σ. κ.λ.π.). 
9.     Ένορκη βεβαίωση περί μη επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 
10.    Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 79 
παρ.4 του Ν. 4412/16. 
11.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις 
βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν. 4412/16 (στην Υ.Δ. θα 
αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι εν λόγω παραγράφου) 
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Ανήκει στο Φ:  951.1/742/2018/Σ.607/15-06-2018/Διακήρυξη ΜΤΝ 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
        
         Σύμφωνα  με την υπ’ αριθμό ………………………………………………… 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενεργείας  Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου 
υπηρεσιών …………………………………………………………………………. και   αφού 
έλαβα  υπόψη μου τους Γενικούς & Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού καθώς και την 
Τεχνική Περιγραφή αυτού, προσφέρω  τις ακόλουθες  τιμές:  
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(…. %) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ (…. %) 

    

    

    

    

    

 
                                          ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) …………………………. 
 
  + ΦΠΑ (…. %)  …………..……………………. 
 
                                          ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (….%)  ………………………….. 
 
 
 
 
    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 
 
 
 
 
(*)      Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρο 68 του 
Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15.7.2010), απαιτείται, εντός του φακέλου της οικονομικής 
προσφορά, να εξειδικεύονται και να υποβάλλονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο τα στοιχεία 
και τα έγγραφα / δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του 
Παραρτήματος «Α» της παρούσας Διακήρυξης. 
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Ανήκει στο Φ:  951.1/742/2018/Σ.607/15-06-2018/Διακήρυξη ΜΤΝ 
 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙΙΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ   (1) 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΑΘΗΝΑ (2) 
ΠΡΟΣ (3) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. (4) 
 
Κύριοι, 
           Έχουμε την τιμή να γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε 
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτουμένη από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της 
διζήσεως  μεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ ………………………………………………… (5) 
ποσού …………………………………………………… (6) για τη καλή εκτέλεση των όρων 
της υπ’ αριθμ. σύμβασης …………………………..(7) συνολικής αξίας 
………………………… (8) για την επιλογή Αναδόχου εργασιών 
……………………………………………………………….. (9) του ΜΤΝ. Η παρούσα 
εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του αναδόχου, που απορρέουν από την καλή 
εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης σε όλο τον χρόνο ισχύος της. Από αυτήν την εγγύηση 
θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή 
με βάση  έγγραφη εντολή σας. 
            Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 
  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
  Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
                                                         
                                                           Διατελούμε με τιμή  
                                                                      (10)  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
1. Επωνυμία της τράπεζας  
2. Χρονολογία 
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται  
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας  
5. Πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και διεύθυνση του οικονομικού φορέα, υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση 
6. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολόγραφα 
7. Αριθμός Σύμβασης 
8. Συνολική αξία σύμβασης 
9. Περιγραφή έργου σύμβασης 
10. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας  
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Ανήκει στο Φ:  951.1/742/2018/Σ.607/15-06-2018/Διακήρυξη ΜΤΝ 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «ΙV» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 
ΠΡΟΣ: 
Ο-Η: 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : 
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : 
 
              Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86  δηλώνω  ότι  δεν θα 
χρησιμοποιήσω ως άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό μου μόνιμο ή σε εφεδρεία  
Αξιωματικό των τριών (3) Κλάδων των  Ενόπλων Δυνάμεων εφόσον δεν έχει παρέλθει  
πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του όπως προβλέπεται  από την 
παράγραφο 12 του άρθρου Ν . 1400/73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 
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 Ανήκει στο Φ:  951.1/742/2018/Σ.607/15-06-2018/Διακήρυξη ΜΤΝ 

 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «V» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  
 
 
ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
              
      
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 
            Κύριοι, 
        
            Δια της παρούσης επιστολής εξουσιοδοτούμε τον ……………… 
……………………………………………… με Αρ. Δελτίου  Ταυτότητας ……….. όπως 
συμμετάσχει, ως εκπρόσωπός μας, στον Συνοπτικό  Διαγωνισμό  του ΜΤΝ που 
διενεργείται για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών …………………………………… 
……………………………..………………………………………… σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ …………………. Διακήρυξη ………………………….. και υπογράψει όλα τα 
σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
                                                                                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
                                                                                                                          
                                                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 
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Ανήκει στο Φ:  951.1/742/2018/Σ.607/15-06-2018/Διακήρυξη ΜΤΝ 

 
 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «VI» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

 -  Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99200367 

 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Γλάδστωνος 1 / Αθήνα / Τ.Κ. 10677 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Γαβριελάτου Μαρία  

 

- Τηλέφωνο: 210 3322035 

- Ηλ. ταχυδρομείο: mtn@mtn.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.mtn.gr 

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

CPV): «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών 

Καθαρισμού Χώρων Κτιρίων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού » ,CPV : 90911200-8 

 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC0032705072018-06-15 

 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 

 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»
iv

 ή προβλέπει την 

εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία 

ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[ ] 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 κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

 

 

 

 

 

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 

άλλους
vi

; 

[] 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, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

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. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

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

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : 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).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 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): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

 

 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

 

 

 

 

β) [……] 
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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): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 
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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 

ασφάλισης
xxii

, 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 ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

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): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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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 δικαίου
xxv

; 

[] 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 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

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 περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[  ] Ναι []  Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 

ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 

4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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                                                         Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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 να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -

και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl

: 

 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[    ] Ναι [   ] Όχι 

 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 
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10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 

με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 

πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 

το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi

 

 
 

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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xlvii

, 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 δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

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

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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). 

xii 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. 

xiii 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. 
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xiv 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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 
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xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 

από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii 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.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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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Ανήκει στο Φ:  951.1/742/2018/Σ.607/15-06-2018/Διακήρυξη ΜΤΝ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» 

 
                                                            

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΜΤΝ 

  
1. Η παρούσα τεχνική  περιγραφή αφορά σε εργασίες καθαρισμού χώρων κτιρίων 
ιδιοκτησίας ΜΤΝ που ευρίσκονται στις οδούς Γλάδστωνος 1 και Γλάδστωνος 1Α - 
Αθήνα, Ελ. Βενιζέλου 156 – Καλλιθέα, Ελ. Βενιζέλου 69 και Αιόλου 106 – Αθήνα και 
Καραγιώργη Σερβίας 10 – Αθήνα. 
 
2. Η Τεχνική  Περιγραφή  του έργου αναλύεται για κάθε κτίριο ως εξής: 
 

α.     ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ  1 κτίριο Διοικήσεως ΜΤΝ (880,60 τ.μ.): Οι εργασίες 
καθαρισμού αφορούν την κεντρική είσοδο του ισογείου, τους κοινόχρηστους χώρους 
(κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, κλπ), τον ημιώροφο, τον 1ο και 2ο όροφο  και 
αναλύονται ως εξής: 
          HΜΕΡΗΣΙΕΣ 
      (1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των περιγραφόμενων χώρων. 

  (2) Ξεσκόνισμα – καθαρισμός γραφείων, βιβλιοθηκών, επίπλων, 
πάγκων, κλιματιστικών - θερμαντικών σωμάτων και βιβλιοθηκών. 
       (3) Καθαρισμός χώρων W.C (λεκάνες, καπάκια αποχωρητηρίων, 
νιπτήρες  βρύσες, δάπεδα, πλακίδια) με απολυμαντικά υλικά (χλωρίνη) και καθρεπτών. 
          (4) Τοποθέτηση στις ειδικές θέσεις των χώρων WC, χαρτιού 
τουαλέτας, πετσετοθηκών, υγρού σαπουνιού, καλυμμάτων λεκάνης και σακουλών 
υγιεινής.   

  (5) Αλλαγή καλαθιών απορριμμάτων και εφοδιασμός τους καθημερινά 
με σακούλες. 
     (6) Καθαρισμός  μοκετών χαλιών  με ηλεκτρική σκούπα. 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
     (1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα εξωτερικών χώρων μπαλκονιών και 
πρεβαζιών. 
    (2)  Καθαρισμός αποτυπωμάτων από πόρτες, διακόπτες, κάδρα και 
εσωτερικές τζαμαρίες. 
     (3)     Έλεγχος  καθαρισμός υψηλών  σημείων  από τυχόν αράχνες. 
   (4) Γυάλισμα επίπλων – πάγκων από φορμάικα ή ξύλο με ειδικό υγρό. 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ  
    (1) Πλύσιμο και καθαρισμός παραθύρων και μπαλκονοπορτών  
εξωτερικά – εσωτερικά. 
    (2) Καθαρισμός  υαλοπινάκων – καθρεπτών. 
     (3) Πλύσιμο και καθαρισμός εσωτερικά – εξωτερικά παντζουριών 
μπαλκονοπορτών . 
 

ΕΤΗΣΙΩΣ 
    Καθαρισμός και πλύσιμο δύο (2) χαλιών. 
  
  Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η απασχόληση ενός εργαζόμενου από ώρα 
14:30 εως 17:30 τις εργάσιμες ημέρες (από ΔΕΥΤ. έως και ΠΑΡ.) . 
 

β. ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ  1Α: Οι εργασίες καθαρισμού αφορούν την κεντρική είσοδο 
του ισογείου, τους κοινόχρηστους χώρους (κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, κλπ) και τον 
3ο όροφο (447,46 τ.μ.) (χώροι ΕΛΠΝ, ΕΚΟΕΜΝ, Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης 
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Περιουσίας ΜΤΝ,  χώροι αποθήκης Νο 11, ενδιαιτήσεις γυναικών, αρχείο 12,13 και 
αποθήκη Νο 14 και αναλύονται ως εξής: 

 

   ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
   (1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των περιγραφόμενων χώρων. 

  (2) Ξεσκόνισμα – καθαρισμός γραφείων, βιβλιοθηκών, επίπλων, 
κλιματιστικών - θερμαντικών σωμάτων και βιβλιοθηκών. 

 (3) Καθαρισμός χώρων W.C (λεκάνες, καπάκια αποχωρητηρίων, 
νιπτήρες  βρύσες, δάπεδα, πλακίδια) με απολυμαντικά υλικά (χλωρίνη) και καθρεπτών. 
          (4) Τοποθέτηση στις ειδικές θέσεις των χώρων WC, χαρτιού 
τουαλέτας, πετσετοθηκών, υγρού σαπουνιού, καλυμμάτων λεκάνης και σακουλών 
υγιεινής.   

  (5) Αλλαγή καλαθιών απορριμμάτων  και εφοδιασμός τους καθημερινά 
με σακούλες. 

(6) Καθαρισμός  μοκετών χαλιών  με ηλεκτρική σκούπα. 
 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ  
   (1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα εξωτερικών χώρων μπαλκονιών και 
πρεβαζιών. 
    (2)  Καθαρισμός αποτυπωμάτων από πόρτες, διακόπτες, κάδρα και 
εσωτερικές τζαμαρίες. 
     (3)     Έλεγχος  καθαρισμός υψηλών  σημείων  από τυχόν αράχνες. 
   (4) Γυάλισμα επίπλων – πάγκων από φορμάικα ή ξύλο με ειδικό υγρό. 
    (5) Πλύσιμο και καθαρισμός παραθύρων και μπαλκονοπορτών  
εξωτερικά – εσωτερικά. 
    (6) Καθαρισμός  υαλοπινάκων – καθρεπτών. 
     (7) Πλύσιμο και καθαρισμός εσωτερικά – εξωτερικά παντζουριών 
μπαλκονοπορτών . 
 
 Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η απασχόληση ενός εργαζόμενου από ώρα 
13:00 έως 15:00 τις εργάσιμες ημέρες (από ΔΕΥΤ. έως και ΠΑΡ.) .  
 
  γ.  Eλευθερίου Βενιζέλου 156 Καλλιθέα (134,90 τ.μ.)  Οι εργασίες 
καθαρισμού αφορούν το κλιμακοστάσιο, τον ημιώροφο, τον ανελκυστήρα και τις 
τουαλέτες (WC), και αναλύονται ως εξής: 
 
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ : 
   Σκούπισμα και σφουγγάρισμα , των κάτωθι κοινοχρήστων χώρων:   
   (1) Κλιμακοστάσιο. 

(2)  Ημιώροφος 
   (3) Ανελκυστήρας 
   (4) Χώροι Τουαλετών (wc), (λεκάνες, καπάκια αποχωρητηρίων, 
νιπτήρες βρύσες, δάπεδα, πλακίδια) με απολυμαντικά υλικά (χλωρίνη) και καθρεπτών. 
 
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ:  
   Καθαρισμός υαλοπινάκων κοινόχρηστων χώρων   
 
Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η απασχόληση ενός εργαζόμενου από ώρα 07:30 π.μ. 
εως 09:00 π.μ τις εργάσιμες ημέρες (από ΔΕΥΤ. έως και ΠΑΡ.) . 
 
  δ.  Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα (395,52 τ.μ.): Οι εργασίες καθαρισμού 
(σκούπισμα και σφουγγάρισμα) αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους της στοάς 
(ισόγειας και υπόγειας), περιλαμβανομένων των εντός αυτών κλιμακοστασίων και 
τουαλετών, καθώς και του πεζοδρομίου έμπροσθεν της ισόγειας στοάς. Για τις εργασίες 
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αυτές απαιτείται η απασχόληση ενός εργαζόμενου από ώρα 06:00 π.μ. έως 07:30 π.μ 
τις  εργάσιμες ημέρες από (Δευτέρα έως και Παρασκευή) . 
 
 ε.   Ελ. Βενιζέλου 69 και Αιόλου 106 Αθήνα (120,00 τ.μ.) : Οι εργασίες 
καθαρισμού αφορούν την κεντρική είσοδο του ισογείου, τους κοινόχρηστους χώρους 
(κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, έως και τον 5ο όροφο) 
 
 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ : 
   (1) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των κάτωθι κοινοχρήστων χώρων:   
    (α) Κλιμακοστάσιο 
   (β) Ανελκυστήρας 

 (2) Αλλαγή καλαθιών απορριμμάτων και εφοδιασμός τους καθημερινά 
με σακούλες. 
 
Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η απασχόληση ενός εργαζόμενου από ώρα 17:30 έως 
18:30 τις εργάσιμες ημέρες (από ΔΕΥΤ. έως και ΠΑΡ.) .  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθαρισμών 
υλικά (υλικά καθαριότητας, σακούλες απορριμμάτων κλπ), μέσα και μηχανήματα 
διατίθενται από την ανάδοχη εταιρεία, και απαιτείται όπως το κόστος αυτών να 
έχει συμπεριληφθεί  στην τιμή της προσφοράς. 
Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά καθαριότητας καλής 
ποιότητος ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία 
του Ταμείου. 
 
 
 
 
 

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Α. Αβριωνίδης Π.Ν. 
                                                                              Γενικός Διευθυντής 
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