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Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την 

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2020» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και 

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά κατά τις ειδικότερες διατάξεις της και την 

ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι:  

• Την με αρ. πρωτ. 7201/12-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία 

εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης (ΑΔΑ: Ψ5Κ6469ΗΞΣ-ΜΧΩ). 

• Την με αρ. πρωτ. 7096/10-11-2020, υπ’αρ. 7/18ΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε./05-11-2020 

απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διακήρυξη του Ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9Ι2Β469ΗΞΣ-ΣΛ3, ΑΔΑΜ: 20REQ007637197). 

• Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/4.5.2017). 

• Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). 

• Την Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017). 

• Το Ν.4364/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 

ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης, (ΦΕΚ 

13/Α/5.2.2016). 

• Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016). 

• Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014). 

• Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ.74/A/26.03.2014)Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις, όπως ισχύει. 

• Το Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 

εργασιακές σχέσεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 68 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013).  

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

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 

Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ 112/Α/7.11.2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τo Ν. 

4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014). 

• Το Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 

163/Α/4.9.2009). 

• Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 

68/A/20.03.2007). 

• Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 

30/Α/15.2.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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• Το Νόμο 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001)», 

όπως ισχύει. 

• Το Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση 

Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 

Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 145/Α/27.6.2001), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, σε συνδυασμό με  τη  σύμβαση παραχώρησης με την οποία το Δημόσιο 

παραχωρεί προς την Ο.Λ.Η. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των 

γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας  λιμενικής ζώνης του Λιμένα Ηρακλείου. 

• Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄248/7.11.2000), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄247/27.11.1995). 

• Το Ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (Φ.Ε.Κ. Α΄177/18.10.1985), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αναθέτων Φορέας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.  
Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, 
NUTS: EL431 
Τηλ: 2810-338115-6, Fax:2810-226.110 
Email: info@portheraklion.gr 
website: www.portheraklion.gr 

Τίτλος «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 
2021» 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 

Προϋπολογισμός 200.000,00€ (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.). 

Χρηματοδότηση  Ίδιοι πόροι 

Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι «Υπηρεσίες 

Καθαρισμού» 

Τόπος παροχής των υπηρεσιών  NUTS EL431Ηράκλειο Κρήτης. 

Είδος των υπηρεσιών CPV: 90910000-9 «Υπηρεσίες Καθαρισμού» 

Διάρκεια της σύμβασης Έως εξαντλήσεως των 20.000 προϋπολογιζομένων 
ανθρωποωρών, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης τους 18 
μήνες Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των 
υπηρεσιών. 

Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται. 

Διάθεση εγγράφων σύμβασης http://www.promitheus.gov.gr 

http://www.portheraklion.gr 

Τόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών  

23-11-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνικά. 

Ενώσεις οικονομικών φορέων Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και 

των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται να απαιτήσει από τις 

ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστα 
τεχνικά και οικονομικά προσόντα 
υποψηφίων 

Όπως αναφέρονται στο κείμενο της διακήρυξης. 

Χρόνος ισχύς προσφορών 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. 

mailto:info@portheraklion.gr
http://www.portheraklion.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.portheraklion.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΜΕΡΟΣ Α' : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Α.1ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α.1.1 Αντικείμενο του έργου 

Γενικά 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι οι εργασίες καθαριότητας χερσαίων στεγασμένων και 
υπαίθριων χώρων (οδοί, πλατείες, πεζοδρόμια, χώροι στάθμευσης, νησίδες, χώροι πρασίνου, κλπ) 
του Λιμένος Ηρακλείου, συνολικής έκτασης περίπου 133 στρεμμάτων, όπως αυτοί απεικονίζονται 
στο συνημμένο σχέδιο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ', και με λεπτομέρειες περιγράφονται παρακάτω.  

Οι εργασίες καθαριότητας διακρίνονται σε προγραμματισμένες και έκτακτες και ειδικότερα: 

1. Προγραμματισμένες επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι οποίες αποτελούν τον κύριο όγκο 
των εργασιών. 

2. Πρόσθετες προγραμματισμένες εργασίες προγραμματισμένων κοινωνικών εκδηλώσεων, 
αφίξεις πλοίων. 

3. Έκτακτες ανάγκες καθαρισμού, οι οποίες απορρέουν από διάφορα περιστατικά.  

Οι μεν τακτικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα που περιγράφεται στην 
παρούσα διακήρυξη, αλλά και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, οι δε έκτακτες εργασίες εκτελούνται από 
τον ανάδοχο κατόπιν σχετικής εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας της Ο.Λ.Η. Α.Ε., όταν παραστεί 
ανάγκη εκτέλεσης τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους και τα κτίρια της Ο.Λ.Η. Α.Ε. για να 
λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.  

Οι χερσαίοι χώροι της Ο.Λ.Η. Α.Ε. τους οποίους αφορά ο παρόν διαγωνισμός περιλαμβάνουν τις 
εξής δύο κατηγορίες: 

 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ που περιλαμβάνουν τους χώρους: 

• Κεντρικό κτίριο ΟΛΗ.  

• Τέντα υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας προβλήτας IV-V και περιβάλλοντας χώρος. 

• Κτίριο Ελεύθερης Ζώνης (ΕΖΗ). 

• Ζυγαριές Ι &ΙΙ. 

• Συνεργείο. 

• Κτίριο επιβατικού σταθμού με τα πεζοδρομία και παρτέρια περιμετρικά και έναντι 
αυτού. 

• Κτίριο WC Μπεντενάκι, WC parking 1 & 2, WC μόλου, WC προβλήτα 4, WC καρνάγιο, WC 
προβλήτα 3. 

Σημ.: Δεν περιλαμβάνονται οι χώροι που έχουν δοθεί με πράξη παραχώρησης σε τρίτους έναντι 
τιμήματος κατά την περίοδο παραχώρησής τους. 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ που περιλαμβάνουν τις εξής περιοχές: 

• Προβλήτας μικρού Κούλε – λιμεναρχείου – “cafe-restaurant ΜΑΡΙΝΑ” – ενετικού λιμένα 
– χώρου επαγγελματιών αλιέων – Κούλε. Παραλιακής λεωφόρου (δρόμος, πεζοδρόμια, 
νησίδες) και χωρών παρκινγκ ΟΛΗ (Ι) έως πέτρινο τοιχίο κάθετα του κτιρίου 
απεντομωτηρίου, θεατρικού σταθμού/ΕΚΑΒ, και ανατολικότερα προς χώρους 
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υπεραστικών ΚΤΕΛ, αστικών ΚΤΕΛ, πιάτσας ταξί, μεγάρου ΦΥΤΑΚΗ, πάρκου πράσινου, 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης – ΣΔΟΕ, πλατείας 18 Άγγλων Μπεντενάκι έως & 
λιμενικό περίπτερο, περιβάλλον χώρος νηπιαγωγείου. 

• Παραλιακή λεωφόρος (δρόμος, πεζοδρόμια, νησίδες) από παρκινγκ ΙΙ, αντλιοστάσιο 
ΔΕΥΑΗ, και δυτικά προς δεξαμενή ΟΛΗ, κλπ., έως όρια χερσαίας ζώνης λιμένος περιοχή 
Ν. Αλικαρνασσού. 

• Ανατολικά του ψυγείου,  Προβλήτας I, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV-V, &VI έως περίφραξη λιμένα.   

Σημ.: Δεν περιλαμβάνονται οι υπαίθριοι χώροι που έχουν δοθεί με παραχώρηση σε τρίτους έναντι 
τιμήματος, κατά την περίοδο παραχώρησης τους. 

 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Εργασίες καθαρισμού στεγασμένων χώρων 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον άριστο, καθημερινό, συνεχή και ανελλιπή καθαρισμό των 
στεγασμένων χερσαίων χώρων (Γραφείων Ο.Λ.Η. Α.Ε., Επιβατικού Σταθμού, αποθήκης, ζυγαριών 1 
και 2, συνεργείου, κλπ) διαθέτοντας με δαπάνες του όλα τα μέσα και υλικά καθαρισμού που είναι 
αναγκαία για το σκοπό αυτό (μηχανικός εξοπλισμός, απορρυπαντικά, απολυμαντικά καθαρισμού, 
σακούλες απορριμμάτων, σακούλες για τα καλαθάκια, σκούπες, σφουγγαρίστρες, υγρό σαπούνι 
καθαρισμού χεριών κ.λ.π.) Όλα τα είδη απαιτείται να είναι εγκεκριμένου τύπου από αρμόδιους 
φορείς (π.χ. Ε.Ο.Φ.), αρίστης ποιότητας/σύνθεσης, σε επαρκή ποσότητα και οικολογικά/φιλικά 
προς το περιβάλλον. Όλα τα χρησιμοποιούμενα είδη πρέπει να υπακούν στις προδιαγραφές 
ασφαλείας CE της Ε.Ε. 

Οι εργασίες στους παραπάνω χώρους που θα γίνονται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ θα είναι: 

• Σάρωση και σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων των κτιρίων και επιπλέον (περιοδική) 
στίλβωση με ειδικό μηχάνημα των δαπέδων των κτιρίων επιβατικού σταθμού, κτιρίου 
ΟΛΗ και τέντας υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας. 

• Καθάρισμα επίπλων και σκευών, υαλοπινάκων, πινακίδων, καθρεπτών, λουλουδιών 
εσωτερικού χώρου, κλπ.  

• Άδειασμα, καθάρισμα και πλύσιμο των δοχείων χάρτου και απορριμμάτων, των 
σταχτοδοχείων κλπ. 

• Καθάρισμα, πλύσιμο και απολύμανση των λεκανών WC, των καλυμμάτων τους, των 
ουρητηρίων, των νιπτήρων και των επιτοιχίων πλακιδίων. 

• Τακτικό καθάρισμα και πλύσιμο των τοίχων, θυρών, χειρολαβών. 

 

Οι εργασίες στους παραπάνω χώρους που θα γίνονται ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ θα είναι: 

• Μια φορά το μήνα, στο κτίριο του επιβατικού σταθμού και τέντας υποδοχής επιβατών 
κρουαζιέρας θα γίνεται λεπτομερής καθαρισμός σε όλους τους χώρους και τα 
αντικείμενα. 

• Μια φορά το μήνα καθαρισμός υαλοπινάκων των ανωτέρω κτιρίων και φυλακίων. 
Εξωτερικά, οι υαλοπίνακες όλων των κτιρίων, πρέπει υποχρεωτικά να καθαρίζονται είτε 
με την χρήση γερανοφόρου οχήματος είτε με την χρήση ειδικού συστήματος, το οποίο 
το προσωπικό θα χειρίζεται από το έδαφος, για την ασφάλεια του και την αποφυγή 
ατυχημάτων. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο τεχνικής 
προσφοράς υπεύθυνη δήλωση. 
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• Μια φορά ανά δίμηνο πλύσιμο τέντας υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας στον προβλήτα 
VI-V. 

 

Ελάχιστο πρόγραμμα καθαρισμού στεγασμένων χώρων 

Το παρακάτω προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα εργασιών θα ληφθεί σαν υπόδειγμα για την 
κατάρτιση της διακήρυξης και της οικονομικής προσφοράς από τους διαγωνιζομένους. Η διάρκεια 7 
μηνών της θερινής περιόδου και 5 μηνών της χειμερινής περιόδου καθώς και οι ανθρωποώρες ανά 
χώρο του έργου, είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν από την υπηρεσία ανάλογα με τις 
ανάγκες της. Επίσης θα καθορίζεται από τον ΟΛΗ ΑΕ και η έναρξη της θερινής και χειμερινής 
περιόδου.  

ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ - ΑΝΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Α. ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (διάρκειας 7 μηνών – ελάχιστες ανθρωποώρες 7.559) 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΛΗ – ΕΖΗ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  

➢ Ημέρες εργασίας: από Δευτέρα έως και Παρασκευή (5 μέρες ανά εβδομάδα). 

➢ Ώρες λειτουργίας 07:30 π.μ -15.00 μ.μ. - ανθρωποώρες απασχόλησης 5 την ημέρα. 

➢ 25 ανθρωποώρες ανά εβδομάδα. 

➢ Οι εγκαταστάσεις ΕΖΗ – ΖΥΓΑΡΙΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ θα καθαρίζονται 2 φορές την εβδομάδα. 

2. ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

➢ Ημέρες εργασίας από Δευτέρα έως Κυριακή (7 ημέρες την εβδομάδα). 

➢ Ώρες λειτουργίας από 06:30 π.μ -22.30 μ.μ. – ανθρωποώρες απασχόλησης 16 την ημέρα.  

➢ 112 ανθρωποώρες την εβδομάδα. 

➢ Συνεχής παρουσία ενός ατόμου για όλο το ωράριο λειτουργίας και άμεση επέμβαση 
ώστε ο χώρος να διατηρείται ΔΙΑΡΚΩΣ καθαρός. 

➢ Επιπλέον καθαρισμός 4 ωρών τις ημέρες που προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλοια και 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά το κτίριο του επιβατικού σταθμού, 94 
προγραμματισμένες προσεγγίσεις.   

3. ΤΕΝΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

➢ Καθαρισμός σύμφωνα με το πρόγραμμα προσέγγισης Κρουαζιερόπλοιων -31 
προγραμματισμένες προσεγγίσεις. 

➢ Καθαρισμός μια μέρα πριν την προσέλευση του πλοίου. 

➢ 8 ανθρωποώρες ανά ημέρα. 

➢ Παρουσία ενός ατόμου κατά τις homeport προσεγγίσεις (7 προγραμματισμένες) ώστε ο 
χώρος να διατηρείται ΔΙΑΡΚΩΣ καθαρός. 

4. ΚΤΙΡΙΟ WC στο ΜΠΕΝΤΕΝΑΚΙ, WCPARKING 1 & 2, WC ΜΟΛΟΥ, WC ΠΡΟΒΛΗΤΑ 3 &4, WC ΚΑΡΝΑΓΙΟ 

➢ Ημέρες εργασίας από Δευτέρα έως Κυριακή (7 ημέρες την εβδομάδα). 

➢ Ώρες λειτουργίας από 09:00 π.μ.–21.00 μ.μ. - ανθρωποώρες απασχόλησης 12 την 
ημέρα. 

➢ 84 ανθρωποώρες την εβδομάδα. 

➢ Τα WCParking 1 & 2, Προβλήτα IV και Καρνάγιου θα καθαρίζονται 2 φορές, κατά τη 
διάρκεια του 12ωρου (πρωί - μεσημέρι). 
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➢ Τα WC Μόλου, 4 φορές κατά την διάρκεια του 12ώρου (πρωί - μεσημέρι - απόγευμα - 
λήξη βάρδιας). 

➢ Τα WC στο ‘Μπεντενάκι’ πρέπει να καθαρίζονται συνεχώς (οπωσδήποτε στις 09:00 και 
με τη λήξη της βάρδιας), και το προσωπικό να έχει την μέγιστη δυνατή συνεχή 
παρουσία, σύμφωνα με χρονοπρογραμματισμό που θα καταθέσει ο ανάδοχος με τη 
προσφορά του. 

Β. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (διάρκειας 5 μηνών – ελάχιστες ανθρωποώρες 3.986) 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΛΗ – ΕΖΗ – ΖΥΓΑΡΙΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  

➢ Ημέρες εργασίας: από Δευτέρα έως και Παρασκευή (5 μέρες ανά εβδομάδα). 

➢ Ώρες λειτουργίας από 07:30 π.μ -15.00 μ.μ. - ανθρωποώρες απασχόλησης 6 την ημέρα. 

➢ 30 ανθρωποώρες ανά εβδομάδα. 

➢ Οι εγκαταστάσεις ΕΖΗ – ΖΥΓΑΡΙΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ θα καθαρίζονται 2 φορές την εβδομάδα. 

2.ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

➢ Ημέρες εργασίας από Δευτέρα έως Κυριακή (7 ημέρες την εβδομάδα).  

➢ Ώρες λειτουργίας από 06:30 π.μ. -23:00μ.μ. – ανθρωποώρες απασχόλησης 12 την ημέρα.  

➢ 84 ανθρωποώρες την εβδομάδα. 

➢ Συνεχής παρουσία ενός ατόμου (06:30-12:30, 15:00-21:00) και άμεση επέμβαση ώστε ο 
χώρος να είναι διαρκώς καθαρός. 

➢ Επιπλέον καθαρισμός 4 ωρών τις ημέρες που προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλοια και 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά το κτίριο του επιβατικού σταθμού, 41 προγραμματισμένες 
προσεγγίσεις. 

3. ΤΕΝΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

➢ Καθαρισμός σύμφωνα με το πρόγραμμα προσέγγισης Κρουαζιερόπλοιων -27 
προγραμματισμένες προσεγγίσεις. 

➢ Καθαρισμός μια μέρα πριν την προσέλευση του πλοίου. 

➢ 8 ανθρωποώρες ανά ημέρα. 

➢ Παρουσία ενός ατόμου κατά τις homeport προσεγγίσεις (3 προγραμματισμένες) ώστε ο 
χώρος να διατηρείται διαρκώς καθαρός. 

4.ΚΤΙΡΙΟWCΜΠΕΝΤΕΝΑΚΙ, WCPARKING 1 & 2, WC ΜΟΛΟΥ, WC ΠΡΟΒΛΗΤΑ 3& 4, WC ΚΑΡΝΑΓΙΟ 

➢ Ημέρες εργασίας από Δευτέρα έως Κυριακή (7 ημέρες την εβδομάδα). 

➢ Ανθρωποώρες απασχόλησης 8 την ημέρα. 

➢ 56 ανθρωποώρες την εβδομάδα. 

➢ Τα WCParking 1 & 2, θα καθαρίζονται 2 φορές την ημέρα. 

➢ Τα WC Μόλου, WC Προβλήτας 3 & 4 και Καρνάγιου θα καθαρίζονται 1 φορά την ημέρα. 

➢ Τα WC στο ‘Μπεντενάκι’ θα λειτουργούν από 09:00-14:00 & 17:00–20:00και πρέπει να 
καθαρίζονται συνεχώς (οπωσδήποτε στις 09:00 και πριν το κλείσιμο).  

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Εργασίες καθαρισμού υπαίθριων χώρων 
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για τον άριστο, συνεχή και ανελλιπή καθαρισμό των υπαίθριων 
χερσαίων χώρων του Ο.Λ.Η. Α.Ε., διαθέτοντας με δαπάνες του όλα τα μέσα καθαρισμού που είναι 
αναγκαία για το σκοπό αυτό, τα εργαλεία και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτείται για την 
εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης το αναγκαίο ειδικευμένο εργατικό προσωπικό και τους 
απαραίτητους χειριστές μηχανημάτων. 

Ο καθαρισμός των χώρων αυτών θα γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω: 

• Οι ελεύθεροι υπαίθριοι χώροι (οδοί κυκλοφορίας και χώροι στάθμευσης οχημάτων, 
πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, παρτέρια με φυτά κ.τ.λ.), θα καθαρίζονται από τον ανάδοχο 
καθημερινά με χρήση τροχήλατου κάδου & σκούπας, αλλά και κάθε άλλου πρόσφορου 
μέσου για την συλλογή απορριμμάτων (χαρτιά, γόπες, κλπ). 

• Τα κιγκλιδώματα από πλεξιγκλάς ή γυαλί (π.χ. “Μπεντενάκι”, κλπ) θα πλένονται με νερό 
και θα σκουπίζονται μια φορά το μήνα. 

• Τα κιγκλιδώματα από inox (π.χ. έξω από τον επιβατικό σταθμό, στο Μπεντενάκικλπ) 
καθώς και τα τμήματα των πινακίδων από inox, θα πλένονται με νερό και θα 
επαλείφονται με ειδική κρέμα προστασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

• Οι πληροφοριακές πινακίδες- χάρτες που βρίσκονται εντός χερσαία ζώνη λιμένα, θα 
πλένονται με νερό μια φορά το μήνα.  

• Οι πινακίδες, τα φανάρια, οι στύλοι φωτισμού, κλπ θα καθαρίζονται από αυτοκόλλητα, 
διαφημιστικά κ.τ.λ. τουλάχιστον μια φορά τον μήνα (κατά την χειμερινή περίοδο) και 
συχνότερα κατά την θερινή. 

• Τα κολωνάκια κατά μήκος της παραλιακής, στις διαβάσεις πεζών και όπου αλλού 
υπάρχουν θα καθαρίζονται από αυτοκόλλητα, διαφημιστικά κ.τ.λ. και θα πλένονται με 
νερό μια φορά το μήνα. 

• Οι φωτεινοί σηματοδότες κατά μήκος της παραλιακής θα καθαρίζονται με κατάλληλο και 
ασφαλή τρόπο 1 φορά ανά δίμηνο. 

Ελάχιστο Πρόγραμμα καθαρισμού υπαίθριων χερσαίων χώρων 

Το παρακάτω προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα εργασιών θα ληφθεί σαν υπόδειγμα για την 
κατάρτιση της διακήρυξης και της οικονομικής προσφοράς από τους διαγωνιζομένους. Η διάρκεια 7 
μηνών της θερινής περιόδου και 5 μηνών της χειμερινής περιόδου καθώς και οι ανθρωποώρες ανά 
χώρο του έργου,  είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν από την υπηρεσία ανάλογα με τις 
ανάγκες της. Επίσης θα καθορίζεται από τον ΟΛΗ ΑΕ και η έναρξη της θερινής και χειμερινής 
περιόδου. 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α. ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (διάρκειας 7 μηνών – ελάχιστες ανθρωποώρες 3348) 

1.ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ (δρόμος, πεζοδρόμια, νησίδες), ΧΩΡΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ/ΕΚΑΒ, 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ-ΠΙΑΤΣΑΣ ΤΑΞΙ-ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΥΤΑΚΗ& ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΛΗ (Ι), ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΨΥΓΕΙΟΥ-ΙΘΑΒΙΚ”, ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΥΛΕ, “cafe-
restaurant ΜΑΡΙΝΑ”, ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ-ΣΔΟΕ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΕΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΕΩΣ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΥΛΕ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΟΥΛΕ, 
ΠΛΑΤΕΙΑ 18 ΑΓΓΛΩΝ, ΜΠΕΝΤΕΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ. 

➢ Ημέρες εργασίας: από Δευτέρα έως Κυριακή (7 μέρες ανά εβδομάδα). 

➢ Ώρες απασχόλησης από 08:00 π.μ -12.00 π.μ.&15:00μ.μ.-19:00μ.μ.. 

➢ Ανθρωποώρες 8 την ημέρα. 
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➢ 56 ανθρωποώρες την εβδομάδα. 

2. ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ (δρόμος, πεζοδρόμια, νησίδες) ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΙΙ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΥΑΗ, 
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΛΗ, κλπ., ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ. 

➢ Ημέρες εργασίας από Δευτέρα έως Σάββατο (6 ημέρες την εβδομάδα). 

➢ Ώρες απασχόλησης από 08:00 π.μ -12.00 π.μ.. 

➢ Ανθρωποώρες 4 την ημέρα. 

➢ 24 ανθρωποώρες την εβδομάδα. 

 

3. Ανατολικά του ψυγείου,  Προβλήτας I, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV-V, &VI (δρόμοι, πεζοδρόμια, νησίδες κ.α.) έως 
περίφραξη λιμένα.   

➢ Ημέρες εργασίας από Δευτέρα έως Κυριακή (7 ημέρες την εβδομάδα). 

➢ Ώρες απασχόλησης από 08:00 π.μ -12.00 π.μ.. 

➢ Ανθρωποώρες 4 την ημέρα. 

➢ 28 ανθρωποώρες την εβδομάδα. 

 

Β. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (διάρκειας 5 μηνών – ελάχιστες ανθρωποώρες 1638) 

1. ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ (δρόμος, πεζοδρόμια, νησίδες), ΧΩΡΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ/ΕΚΑΒ, 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ, ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ-ΠΙΑΤΣΑΣ ΤΑΞΙ-ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΥΤΑΚΗ& ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΛΗ (Ι), ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΨΥΓΕΙΟΥ-ΙΘΑΒΙΚ”, ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ 
ΚΟΥΛΕ, “cafe-restaurant ΜΑΡΙΝΑ”, ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΔΟΕ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΕΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΕΩΣ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΥΛΕ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ 
ΚΟΥΛΕ, ΠΛΑΤΕΙΑ 18 ΑΓΓΛΩΝ, ΜΠΕΝΤΕΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ. 

➢ Ημέρες εργασίας: από Δευτέρα έως Σάββατο (6 μέρες ανά εβδομάδα). 

➢ Ώρες απασχόλησης από 08:00 π.μ -13.00 μ.μ.. 

➢ Ανθρωποώρες 5 την ημέρα. 

➢ 30 ανθρωποώρες την εβδομάδα. 

2. ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ (δρόμος, πεζοδρόμια, νησίδες) ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΙΙ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΥΑΗ, 
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΛΗ, κλπ., ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ. 

➢ Ημέρες εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή (5 ημέρες την εβδομάδα). 

➢ Ώρες απασχόλησης από 08:00 π.μ -12.00 μ.μ.. 

➢ Ανθρωποώρες 4 την ημέρα. 

➢ 20 ανθρωποώρες την εβδομάδα. 

3. Ανατολικά του ψυγείου,  Προβλήτας I, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV-V, &VI (δρόμοι, πεζοδρόμια, νησίδες κ.α.) έως 
περίφραξη λιμένα.   

➢ Ημέρες εργασίας από Δευτέρα έως Κυριακή (7 ημέρες την εβδομάδα). 

➢ Ώρες απασχόλησης από 08:00 π.μ -12.00 π.μ.. 

➢ Ανθρωποώρες 4 την ημέρα. 
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➢ 28 ανθρωποώρες την εβδομάδα. 

 

Πρόσθετες και ελάσσονες εργασίες 

Γενικές έκτακτες περιστάσεις- πρόσθετες εργασίες: 3.469ανθρωποώρες. 

Οι πρόσθετες εργασίες δύναται να εκτελεσθούν εν μέρει ή και καθόλου, ανάλογα με τις ανάγκες του 
Οργανισμού. 

Επίσης σε περιπτώσεις δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος της ΟΛΗ ΑΕ, δύναται να μην καθαρίζονται 
τμήματα των υπαίθριων χώρων (μόλος, WC Μπεντενάκι, παραλιακή κ.α.).  

Για εργασίες που δεν εκτελούνται δεν θα καταβάλλονται τα αντίστοιχα ποσά, ανά ανθρωποώρα. 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20.000. με δυνατότητα 
διάθεσης των 3.469 ανθρωποωρών από τις πρόσθετες και ελάσσονες εργασίες στις 
προγραμματισμένες επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι οποίες αποτελούν και τον κύριο όγκο των 
εργασιών. 

 

Α.1.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Διαθέσιμο Προσωπικό 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει κατάλληλο προσωπικό σε εμπειρία και αριθμό, 
για την άρτια εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας στους στεγασμένους και υπαίθριους χερσαίους 
χώρους του λιμένα. 

Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι ασφαλισμένο υποχρεωτικά στο ΙΚΑ με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 156/1994 και του Ν.3863/15-07-2010. 

Ο ανάδοχος θα είναι υπόλογος απέναντι στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. και υποχρεούται να αντικαταστήσει 
οποιοδήποτε στέλεχός του που η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κρίνει αιτιολογημένα ότι είναι 
ακατάλληλο. 

Τα διατιθέμενα άτομα θα είναι τα ίδια (εκτός των απαιτούμενων για περιόδους αιχμής ή έκτακτης 
ανάγκης), για όλους τους μήνες της σύμβασης πλην των ημερών της ετήσιας άδειας και των ημερών 
απουσίας λόγω ασθενείας ή σοβαρής αιτίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα αντικαθίστανται από άλλο 
άτομο του αναδόχου και μόνο για τις συγκεκριμένες ημέρες απουσίας. 

Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος από τον ανάδοχο αντικατάστασης κάποιου ατόμου, τότε θα ειδοποιεί 
τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση των ατόμων 
που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμπεριφοράς και αντικατάστασή τους από άλλα 
άτομα κατόπιν εγκρίσεως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

 

Έλεγχος Εργασιών - Επόπτης 

Ο έλεγχος της καθαριότητας θα γίνεται καθημερινά και ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται 
άμεσα με τις υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου και της αρμόδιας υπηρεσίας της Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

Η επιστασία του έργου καθαριότητας θα γίνεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο ή από 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπεύθυνο έργου, τον οποίο θα γνωρίσει εγγράφως στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 
αμέσως μόλις κατακυρωθεί ο διαγωνισμός με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και πριν την 
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υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, παρέχοντας πλήρη στοιχεία ταυτότητας. Ο 
υπεύθυνος έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας και είναι 
υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στους χώρους του Ο.Λ.Η. Α.Ε. όποτε αυτό του ζητηθεί. 

Ο ανάδοχος/υπεύθυνος του έργου οφείλει να επισκέπτεται όλους τους χώρους για επιθεώρηση και 
αν παραστεί ανάγκη, να ενεργήσει άμεσα για την αντιμετώπιση της. 

Ο ανάδοχος/υπεύθυνος του έργου θα συνεργάζεται με το αρμόδιο προσωπικό του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για 
την εκπόνηση του εβδομαδιαίου προγράμματος καθαριότητας, αλλά και για την αντιμετώπιση όλων 
των καθημερινών έκτακτων και μη αναγκών. 

Ο ανάδοχος/υπεύθυνος του έργου οφείλει να καταθέτει στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού 
υπογεγραμμένο από τους εκάστοτε καθαριστές (ως επιβεβαίωση της πραγματοποίησής του), Σχέδιο 
Καθημερινής Καθαριότητας (Σ.Κ.Κ.) με αναφορά σε τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. 

Υγιεινή & Ασφάλεια Προσωπικού 

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις 
που αφορούν στον καθορισμό των προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων κατά 
την εργασία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο Ν.1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18.10.1985) 
όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.2639/98 (Φ.Ε.Κ. 205/Α/02.09.98), Ν.2224/94 (Φ.Ε.Κ. 
112/Α/06.07.1994) και Ν.3227/2004 (Φ.Ε.Κ. 31/Α/09.02.2004), ο Ν.3144/2003 (Φ.Ε.Κ. 
111/Α/08.05.2003) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3385/2005 (Φ.Ε.Κ. 210/Α/19.08.2005), το Π.Δ. 
396/1994 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/19.12/1994), το Π.Δ. 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/19.01.1996) όπως 
τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 159/1999 (Φ.Ε.Κ. 157/Α/03.08.1999), το Π.Δ. 305/1996 (Φ.Ε.Κ. 
212/Α/29.08.1996). 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού της Ο.Λ.Η. Α.Ε. για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή 
πράγματα που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και εξ΄ αφορμής αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολεί στο έργο, στους 
οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεώς του, καθώς και τα οχήματα, μηχανήματα, κλπ, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη να παρέχει σε όλο το προσωπικό του τα κατάλληλα μέσα 
αυτοπροστασίας, καθώς και για την λήψη των επιβαλλόμενων εκτάκτων μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας και προστασίας των εργαζομένων (ένδυση/σήμανση) στους εξωτερικούς χώρους. 

Ο Ανάδοχος πριν από την ανάληψη κάθε έργου οφείλει να γνωρίσει στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. και 
συγκεκριμένα στην αρμόδια Δ/νση όπου θα εκτελεσθεί το έργο, τον Τεχνικό Ασφαλείας ή/και τον 
Γιατρό Εργασίας της επιχείρησής του. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ενημερωμένο καθημερινά κατάλογο όλου του προσωπικού που 
απασχολεί στο έργο, στον οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Τεχνικός Ασφαλείας ή/και ο 
Γιατρός Εργασίας της επιχείρησής του. Πρέπει επίσης να ορίσει εκπρόσωπό του επί του τόπου του 
έργου, για συνεννόηση σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων με την αρμόδια 
διεύθυνση του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και ο οποίος θα επιτηρεί την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας.  

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. με τα αρμόδια όργανά του, έχει δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στις 
εκτελούμενες εργασίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση από μέρους του Αναδόχου των 
μέτρων ασφαλείας. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα 
προβλεπόμενα, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. έχει δικαίωμα να σταματήσει επί τόπου τις εργασίες με όλες τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία, με απόφαση των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ρυθμιστεί με 

διαφορετικό τρόπο η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, ιδίως μάλιστα για λόγους διασφάλισης του 

δημοσίου συμφέροντος, η σύμβαση δύναται να περιοριστεί κατά το μέτρο που θα επιβάλουν οι 





 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2021»»   
           Σελ.15 / 49 

νέες συνθήκες, ή και να διακοπεί. Για τη διακοπή ή τον περιορισμό της σύμβασης θα προηγείται 

απαραίτητα μηνιαία έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται αποζημίωσης. 

 

Α.1.3 Διάρκεια της σύμβασης - Προϋπολογισμός 

Η διάρκεια παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των 20.000 

προϋπολογιζομένων ανθρωποωρών, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης τους 18 μήνες. 

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € πλέον της 

αναλογίας του εκάστοτε Φ.Π.Α.. 

Ο ΟΛΗ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τη συνολική διάρκεια της σύμβασης 

καθώς και το ανωτέρω προϋπολογιζόμενο ποσό. 

Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους, από τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2021-

2022.  
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ΜΕΡΟΣ Β':  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Β.1ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Β.1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα 

Αναθέτων φορέας είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α. Ε. (διακριτικός τίτλος “Ο.Λ.Η. Α.Ε.”) 

Ταχ. Δ/νση : ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχ. Κωδ. : 71 110 

Ταχ. θυρ. : 1068 

Τηλ.  : 2810-338115-6 

Fax : 2810-226110 

E-mail : protokolo@portheraklion.gr 

Website : www.portheraklion.gr 

Πληροφορίες : κ.Τσιπλοστεφανάκης Εμ. (Τηλ. 2810-338112) 

 

Β.1.2 Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 

331 του Ν.4412/2016. Η Αναλυτική Διακήρυξη αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 

Λιμένος Ηρακλείου www.portheraklion.gr. 

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών είναι η 23-11-2020 και ώρα 15:00. Μετά την 

παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

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.4155/13 και το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Β.1.3 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ως άνω συστήματος. 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr(ΚΗΜΔΗΣ – 

ΕΣΗΔΗΣ) και από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.portheraklion.gr στον οποίο έχει αναρτηθεί.  

 

Β.1.4 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο πέντε (5) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

mailto:protokolo@portheraklion.gr
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

1. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από 

την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

2. Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 

ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους του Ο.Λ.Η. Α.Ε.. 

 

Β.1.5 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

β) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς διεθνείς συμφωνίες με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των συμβάσεων 

παραχώρησης και στο μέτρο που η υπό ανάθεση σύμβασης παραχώρησης εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών, 

πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και ασκούν 

εμπορικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 
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Β.1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

1. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους.  

2. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν. 

3. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

4. Υποχρεούται πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων σε πλήρη και πιστή εφαρμογή της 

κείμενης Νομοθεσίας και ιδίως εφίσταται η προσοχή στον κανονισμό για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων όπως έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία (GDPR). 
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Β.2ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Β.2.1 Περιεχόμενο προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Επίσης, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί 

από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές για τμήμα τους, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Ν.4412/2016 και την Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα διακήρυξη. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 257 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς διευκρινήσεις ή και συμπληρώσεις των ανωτέρω στοιχείων προκειμένου να 

τεκμηριωθεί η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του άρθρου 310 του Ν.4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 

Β.2.2 Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς 

Β.2.2.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά στον υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής 

Προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού,τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου 

Α.Ε., εντός (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή: 

 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 4.000,00€, ποσό που αντιστοιχεί 

στο 2% του προϋπολογισμού των υπηρεσιών μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α., με ισχύ 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύς της προσφοράς, σύμφωνα με το 

αρθ. 302 του Ν.4412/2016 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, της παρούσας. 

2. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το 

οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα Δ), 

 

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

 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή 

ξεχωριστού ΤΕΥΔ. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

και όσα προβλέπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από προσφέροντες και 

υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 

έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν 

υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας . 

 

Β.2.2.2 Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 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. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα συμπεριληφθούν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς: 

1. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος έχει αθροιστικά κύκλο εργασιών 

παροχής υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης για τις τρεις 

τελευταίες χρήσεις, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος, από το 100% του 

προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ.  

Αυτό θα αποδεικνύεται από τον ανάδοχο προσκομίζοντας: 

• Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των 
ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος) ή οικονομικών καταστάσεων ή ισοζυγίων –
από το οποίο/α θα αποδεικνύεται, με ειδική επισήμανση, η συνάφεια με το 
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης- των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων 
διαχειριστικών χρήσεων.  
Στα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν πρέπει να αποτυπώνεται περισσότερες από μία 
φορά αρνητικό αποτέλεσμα για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις.  Στη 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει παραπάνω από μία ζημιογόνες χρήσεις, 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

ή 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 
εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, 
συνοδευόμενη με φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων (Ε3), 
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σε περίπτωση που κατά την τοπική εταιρική νομοθεσία δεν υποχρεούται στην 
έκδοση των ανωτέρω δικαιολογητικών. 

 

2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω υπηρεσιών με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή 

αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, εν ισχύ. (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) 

3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας 

και Ασφάλειας στην Εργασία στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω υπηρεσιών με το διεθνές 

πρότυπο OHSAS 18001:2008 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, εν 

ισχύ.  

4. Να διαθέτει πιστοποιητικά φορέων-επιχειρήσεων (π.χ. βεβαιώσεις, συμβόλαια, 

συμφωνητικά) από τα οποία να προκύπτει ότι έχει αναλάβει 2 έργα, τα τελευταία τρία (3) 

χρόνια, εργασιών καθαριότητας κτιρίων-εγκαταστάσεων-υπαίθριων χώρων για λογαριασμό 

δημοσίων ή ιδιωτικών νομικών προσώπων ύψους άνω των €20.000 ανά έργο χωρίς το ΦΠΑ. 

5. Αναλυτική κατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις 

ζητούμενες εργασίες καθώς και αντίγραφα των σχετικών εγκρίσεων και αδειών.  

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι εξωτερικά, οι υαλοπίνακες όλων των κτιρίων θα καθαρίζονται είτε με 

την χρήση γερανοφόρου οχήματος είτε με την χρήση ειδικού συστήματος, το οποίο το 

προσωπικό θα χειρίζεται από το έδαφος, για την ασφάλεια του και την αποφυγή 

ατυχημάτων. 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 

φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 

της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

 

Β.2.3 Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται επι ποινή απορρίψεως η 

οικονομική προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
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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. 

 

Κάθε ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει επί ποινή αποκλεισμού στην οικονομική του προσφορά 

συμπληρωμένα 

1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και στο οποίο θα αναγράφονται ονομασία και εταιρική 

επωνυμία, νόμιμη έδρα και Α.Φ.Μ. του προσφέροντος. 

2. Δήλωση με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 Ν.3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-

07-2010) ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη. 

3. Αντίγραφο της ισχύουσας συλλογικής (ή άλλης νομικά κατοχυρωμένης) σύμβασης εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης. 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού 

επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) 

Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της υ.α. 2063/∆1 632 /2011 ή οποιασδήποτε διάταξης 

ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ’ εφαρμογή της 

παραγράφου 7 του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης 

της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή 

τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του 

άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

 

Λόγω του ότι στο σύστημα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση τιμής ανθρωποώρας και για 

λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς την τιμή, με δυο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό), που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό της προσφερόμενης από αυτούς τιμής ανθρωποώρας (χωρίς Φ.Π.Α.) επί 

του συνόλου των προβλεπόμενων από την διακήρυξη ανθρωποωρών, που είναι 20.000 . 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων προσφέρει τιμή ανθρωποώρας 7,31 € (πλέον Φ.Π.Α.).  

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα 

συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 7,31€/ώρα X 20.000 ώρες= 146.200,00€. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή ανθρωποώρας, έχει 

αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 

επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα 
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σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 

παραρτήματος Γ΄, σε μορφή pdf. 

 

Η προσφερόμενη τιμή ανά ανθρωποώρα χωρίς τον ΦΠΑ θα είναι το κριτήριο ανάδειξης 

μειοδότη. Η τιμή αυτή θα είναι σταθερή για όλο το διάστημα της σύμβασης χωρίς καμία 

αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται ΟΛΕΣ οι 

δαπάνες που είναι απαραίτητες για την αποζημίωση του προσωπικού -εργοδοτικές 

εισφορές, επιδόματα αδειών και εορτών, κλπ παροχές- των καθαριστών και καθαριστριών, 

κλπ, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. 

Στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή ανθρωποώρας θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν νόμιμες 

κρατήσεις και οι δαπάνες για τα υλικά καθαριότητος και τα μηχανήματα όπως 

περιγράφονται, οι δαπάνες για την λήψη των επιβαλλόμενων εκτάκτων μέτρων ρύθμισης 

της κυκλοφορίας και προστασίας των εργαζομένων (ένδυση/σήμανση) στους εξωτερικούς 

χώρους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες τυχόν απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη 

εκτέλεση των εργασιών.  

 

 

 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ενδείξεων σε γράμματα και αριθμούς, θα ισχύουν οι τιμές 

ολογράφως. 

Σε περίπτωση προσφοράς ενώσεων οικονομικών φορέων, αυτή πρέπει να υπογράφεται από τους 

νόμιμους εκπροσώπους όλων των εταιρειών και πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς τα μέρη που 

θα εκτελούνται από την καθεμιά Εταιρεία. 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς(μεγάλο χρονικό διάστημα) ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. θα 

απαιτήσει από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης 

της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 313 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση ισοτιμίας προσφορών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/2016. 

 

Β.2.4 Ισχύς των Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 180 ημέρες 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η προσφερόμενη τιμή ανθρωποώρας δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 

την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα τιμή ανθρωποώρας.  

3. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά την λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς ή μετά την λήξη της τυχόν παράτασής της, δεσμεύει τον υποψήφιο 

ανάδοχο μόνον αν αυτός την αποδεχτεί.  
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Β.2.5 Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 

το Ν. 1497/1984 (Α΄188) .Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 

το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.   

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Β.2.6 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 

ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών , 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 
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απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

 

Β.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

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

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν 

οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες . 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων  . 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη, 

γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών 

φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
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Β. 3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Β.3.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται μετά και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από τον Αναθέτοντα Φορέα, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων του Ο.Λ.Η. Α.Ε., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι των 

οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα 

ανακοινωθεί, και μόνο για τους οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το στάδιο δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν 

γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονομικής 

προσφοράς που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, υπερισχύουν τα ηλεκτρονικά 

υποβεβλημένα.  

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα μελών της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.  

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που έχει ορισθεί, 

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών. 

• Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 
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• Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 

αποφαινόμενου οργάνου του Αναθέτοντος Φορέα, η οποία κοινοποιείται στους 

προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από τον Αναθέτοντα φορέα 

του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέτει, νωρίτερα ή αργότερα, με μονομερή απόφασή του την 

οποία θα κοινοποιεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

ηλεκτρονικών υποφακέλων.  

 

Β.3.2 Υποβολή δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε 

μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο Παράρτημα Γ. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στον Ο.Λ.Η. Α.Ε..  

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δενέχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. 

OΟ.Λ.Η. Α.Ε. μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες, βάσει του άρθρου 313 του Ν.4412/2016. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
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πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 

Β.2.2.1 και Β.2.2.2 της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Ο.Λ.Η. Α.Ε. για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται 

 

Β.3.3 Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 

μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο σύστημα οργάνων του Ο.Λ.Η. Α.Ε., εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, υπερισχύουν τα ηλεκτρονικά υποβεβλημένα.  

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέτει, νωρίτερα ή αργότερα, με μονομερή απόφασή του την 

οποία θα κοινοποιεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

ηλεκτρονικών υποφακέλων.  

 

Β.3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του 

Ο.Λ.Η. Α.Ε. η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

1. δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

2. δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

3. δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου PDF, το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο 

άρθρο 19 παρ. 1.1, στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. και στο άρθ. 5 του Π.Δ. 39/17.  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 

ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 

στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής . 

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

από την ΑΕΠΠ . 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά 
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Β.3.5 Ματαίωση διαγωνισμού 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα την διαδικασία 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 317 του Ν.4412/2016 μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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Β.4ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Β.4.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση με χρόνο υλοποίησης μέχρι 

εξαντλήσεως του προϋπολογιζομένου αριθμού ανθρωποωρών (20.000) με εκτιμώμενο χρόνο 

υλοποίησης το ένα έτος και οικονομικό αντικείμενο 198.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.. 

2. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους της διακήρυξης και την 

προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

3. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής 

κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αρθ. 302 του 

Ν.4412/2016 και του Παραρτήματος Β της παρούσας. 

4. Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 

υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης, 

κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η 

απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την λήξη της 

σύμβασης, εφόσον και κατά το μέτρο που δεν υπήρξαν σχετικές παραβιάσεις του Αναδόχου, 

οπότε χωρεί σχετική εκκαθάριση. 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία, με απόφαση των οργάνων του Αναθέτοντος Φορέα, ρυθμιστεί με 

διαφορετικό τρόπο η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, ιδίως μάλιστα για λόγους διασφάλισης 

του δημοσίου συμφέροντος, η σύμβαση δύναται να περιοριστεί κατά το μέτρο που θα 

επιβάλουν οι νέες συνθήκες, ή και να διακοπεί. Για τη διακοπή ή τον περιορισμό της σύμβασης 

θα προηγείται απαραίτητα μηνιαία έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης. 

 

Β.4.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά ημερολογιακό μήνα και σύμφωνα με τις ανθρωποώρες 

που πραγματοποιήθηκαν, μετά από σχετική πιστοποίηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης 

της σύμβασης της Ο.Λ.Η. Α.Ε.. 

Η παραπάνω πιστοποίηση αποτελεί στοιχείο πληρωμής για τον ανάδοχο. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση του σχετικού Παραστατικού κατά ΚΦΑΣ, 

που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά: 

1. με έγγραφα Τράπεζας (εξτρέ λογαριασμού, πρωτότυπα καταθετήρια, κλπ.) που θα 

αποδεικνύουν την κατάθεση της μηνιαίας αμοιβής του απασχοληθέντος προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων υπερωριών, αργιών κλπ., εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του 

μήνα που ακολουθεί το μήνα παροχής των υπηρεσιών. Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα 

να ζητά κατά περίπτωση και επιπλέον στοιχεία. 

2. με αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 
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3. με αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

4. με τυχόν λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.  

5. Με μηνιαία μισθοδοτική κατάσταση προσωπικού που εργάστηκε στο έργο. 

6. Με μηνιαία κατάσταση ασφάλισης προσωπικού (ΑΠΔ). 

Η πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

• 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με το Άρθρο 350 παρ.3Ν.4412/2016 (πλέον Χαρτοσήμου και 

ΟΓΑ Χαρτοσήμου). 

• 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με το Άρθρο 375 παρ.7Ν.4412/2016 (πλέον Χαρτοσήμου 

και ΟΓΑ  Χαρτοσήμου). 

• 0,02% υπέρ Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με το 

Άρθρο 36 παρ.6Ν.4412/2016 επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ, πλέον 

Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της 

προβλεπόμενης ΚΥΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα 

αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

(Σημ.: Από κάθε Παραστατικό εκδόσεως του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων 

Υπουργείων). 

Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή τους. Για το 

απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την κατάθεσή τους μέχρι την εξόφληση αυτών από το 

λογιστήριο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως. 

 

Β.4.3 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο ανάδοχος και ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την 

διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια του Ηρακλείου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.  

 

  

 Ο Δ/νων Σύμβουλος 

Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

 

Μηνάς Παπαδάκης 
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Γ'  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Γ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 

ΖΩΝΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2021» 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Προσφερόμενη τιμή ανθρωποώρας (ολογράφως): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Αριθμητικώς: ………………………………. 

 

Στην παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 180 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ηράκλειο,     /    / 2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή)  





 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2021»»   
           Σελ.35 / 49 

Γ.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. 

Λιμάνι Ηρακλείου, 71202, Ηράκλειο Κρήτης 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού 4.000,00ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ 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) 

.......................…………………………………..1 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1991/08-04-2019 Διακήρυξη Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2021». 

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 

 
1 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την…………………….  

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, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της. 

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 

εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. 

Λιμάνι Ηρακλείου, 71202, Ηράκλειο Κρήτης 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού…………………………………….ευρώ2. 

 

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………………………………………………………………………..3 

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 ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 
2 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
3 Όπως υποσημείωση 3. 
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για την καλή εκτέλεση της υπ. αριθ πρωτ. ……. σύμβασης «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2021», σύμφωνα με 

την με αρ. πρωτ. 1991/2019 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 

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 πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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. 

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 

εκδίδουμε4. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 

 

 
4 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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Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία 

να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή 

πρέπει  να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

2.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου εν ισχύ, από το οποίο να προκύπτει από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

3.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση. 

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση.  

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση. 

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης 

σε αναγκαστική διαχείριση. 

7.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό εκκαθάριση 

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης. 

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτωχευτικό 

συμβιβασμό. 

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού. 

11.  

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος 

Προμηθευτής κατά ειδικότητα και για το οποίο ο υποψήφιος Προμηθευτής έχει υποχρέωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας 

κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα 

βεβαιώνεται από τον υποψήφιο.  

12.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

13.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 
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οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

14.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του Διαγωνισμού. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 

αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία 

να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου εν ισχύ, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 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. 

3.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση.  

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση. 

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση. 

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση. 

7.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό εκκαθάριση.  

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης. 

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτωχευτικό 

συμβιβασμό.  

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού. 

11.  

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος 

Προμηθευτής κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από 

δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.  

12.  

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 

Προμηθευτής οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  
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13.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

14.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του Διαγωνισμού. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Δήλωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  Η Ένορκη 

αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου περί εγγραφής του στα μητρώα 

του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το 

πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής εν ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. 

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. 

11.  

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος 

Προμηθευτής κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από 

δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον 

υποψήφιο. 

12.  
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
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υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Προμηθευτής οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

13.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.  

14.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του Διαγωνισμού. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 

υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση.  Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά 

του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου περί εγγραφής του στα μητρώα 

του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό 

ή η βεβαίωση αυτή πρέπει  να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού. 

2 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

εν ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 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 

4 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

5 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

6 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

7 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

8 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.  

9 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

10 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.  

11 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

12 

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος 

Ανάδοχος κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα 

υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου.  

13 
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη 
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δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

14 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

15 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 

υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση.  Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά 

του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 
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Γ.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' : ΤΕΥΔ 

 

(Ανήκει στην με αρ. πρωτ. 1991/2019 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού) 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

(βλέπε συνημμένο αρχείο Word και PDF, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

διακήρυξης) 
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Γ.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' : ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 




