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Αρ. Πρωτ.: 1178 
 

 
 

 
 

 
 

 

ΘΕΜΑ :Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

υλοποίησης υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας για το 2021-2022». 

 

 

Ο Υπουργός Υγείας έχοντας υπόψη:  

 

1. Tο άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).  

2. Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί 

διορισμού του κ. Β. Κικίλια στη θέση του Υπουργού Υγείας.  

4. Tην παρ 3 του άρθρου 48 καθώς και την παρ. 10 του άρθρου 18 του  Ν. 

4314/2014 (ΦΕΚ265/Α/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Την ΚΥΑ, για την διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, 

με αρ. 62788/ΕΥΘΥ 613/ΦΕΚ Β΄ 1885/27-6-2016 όπως αντικαταστάθηκε με την 

ΚΥΑ με αρ. 65199/20-06-2019 (ΦΕΚ:2557/B’/27-06-2019) και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

ν.4782/2021 (ΦΕΚ_36_Α_2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Αθήνα:     
 
Αρ. Πρωτ.: 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 
ΠΡΟΣ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΜΟΝΑΔΑ Γ΄: Οργάνωσης& Διοικητικής Υποστήριξης 

Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων 
Ταχ. Κώδικας: 106 77, Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε. Σπηλιοπούλου   
Τηλέφωνο: 2131500810 
Fax: 213 1500 751 
E-mail: espiliopoulou@mou.gr 
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7. Τα άρθρα 43,44 του Ν. 4605/2019, το άρθρο 33 του Ν. 4608/2019, το άρθρο 56 
του Ν 4609/2019, το άρθρο 235 του Ν 4610/2019, καθώς και τις σε ισχύ 
διατάξεις του ν.4782/2021 περί τροποποίησης άρθρων του Ν. 4412/2016. 

8. Τη με αρ. πρ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΡΡΕ465ΧΙ8-5ΩΚ) 

Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπ. 

Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ 

712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β 1822) Υπ. Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»». 

9. Την υπ΄ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ που 

αφορά στις Διαδικασίες Κατάρτισης Έγκρισης και Υλοποίησης Προγραμμάτων  

Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων 

Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τη με αρ. πρωτ. 1526/31-5-2017 1η τροποποίηση του Π/Υ του προγράμματος 

Ενεργειών Τεχνικής   Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α) τη με αρ. πρωτ. 3384/15-12-

2017 2η τροποποίηση, τη με αρ. πρωτ. 2033/23-7-2018 (ΑΔΑ 6Χ44465ΧΙ8-9ΦΒ) 

3η τροποποίηση, τη με αρ. πρωτ. 3059/29-11-2018 (ΑΔΑ 69ΑΗ465ΧΙ8-ΧΓΠ) 4η 

τροποποίηση αυτής για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, τη με 

αρ. πρωτ. 1675/18-6-2019 (ΑΔΑ ΩΕΖΝ465ΧΙ8-ΖΘΒ) 5η τροποποίηση του 

προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, τη με αρ. πρωτ. 953/7-5-2020 (ΑΔΑ 

ΩΡΗΟ46ΜΤΛΡ-ΨΟΝ) 6η τροποποίηση αυτής, τη με αριθμ. πρωτ. 539/11-3-2021 

(ΑΔΑ ΨΜΤ646ΜΤΛΡ-ΞΚ6) 7Η τροποποίηση αυτής για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Υγείας. 

11. Τη με αρ. πρωτ. 1844/4-8-2016 την ορθή επανάληψη της Απόφασης Ένταξης 

στις 9-8-2016 (ΑΔΑ 1729Χ4653Ο7-Ι4Δ) της πράξης «Λειτουργικά έξοδα και 

παροχή υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας» με 

κωδικό ΟΠΣ 5001240 (Υποέργο 1) στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

2014-2020, τη με αρ. πρωτ. 3589/29-12-2017 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ 

ΨΛΟΠ465ΧΙ8-ΨΙΦ), τη με αρ. πρωτ. 1303/23-5-2018 (ΑΔΑ 72ΡΚ465ΧΙ8-5Ι4) 2η 

τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αυτής, τη με αρ. πρωτ. 2904/12-11-2018 

(ΑΔΑ ΨΞΣΩ465ΧΙ8-ΡΞ7) ορθή επανάληψη της 19/11/2018 της 3ης τροποποίησης 

της Απόφασης Ένταξης, τη με αρ. πρωτ. 2551/29-10-2019 (ΑΔΑ 6ΑΑΑ465ΧΙ8-

807) 4η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, τη με αρ. πρωτ.  1355/24-6-2020 

(ΑΔΑ ΩΧΠ446ΜΤΛΡ-3ΦΣ) 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης.  

12. Τη με αρ. πρωτ.  1953/7-10-2016 Απόφαση  Υλοποίησης με Ίδια Μέσα Υποέργου 

1 της πράξης  «Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας» στο ΕΚΤ με κωδικό ΟΠΣ 5001240, τη με 1286/27-

6-2017 (ΑΔΑ Ω53Κ465ΦΥΟ-6Ρ1) 1η τροποποίηση, τη με αρ. πρωτ. 133/23-1-2018 
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(ΑΔΑ Ψ3ΝΣ465ΦΥΟ-2ΣΦ) 2η τροποποίηση, τη με αρ. πρωτ. 2303/3-12-2018 

(ΑΔΑ Ω3ΑΥ465ΦΥΟ-Μ5Ω) 3η  τροποποίηση, τη με αρ. πρωτ. 2503/1-11-2019 

(ΑΔΑ 6ΓΜΜ465ΦΥΟ-Θ0Υ) 4η τροποποίηση αυτής, τη με αρ. πρωτ. 1929/2-10-

2020 (ΑΔΑ ΩΑΣΚ465ΦΥΟ-ΕΘ5) 5η τροποποίηση αυτής και ειδικότερα την 

κατηγορία δαπάνης Γ3 «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας» (ΠΕ5) εγκριθείσας πίστωσης 

73.820,00€ και διαθέσιμη πίστωση 23.988,01€. 

13. Τις  ανάγκες υποστήριξης λειτουργίας της Επιτελικής Δομής και ειδικότερα σε 
υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στην έδρα που λειτουργεί (Γλάδστωνος 1Α & 
Πατησίων). 

14. Τη με αρ. πρωτ. 2667/23-12-2020 ορισθείσα με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

Επιτροπή Διαγωνισμού για Διενέργεια και Αξιολόγηση των προσφορών στα Έργα 

του Προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α’ & Β’). 

15. Τη με αριθμ πρωτ 2664/23-12-2020 (ΑΔΑ 9Ψ62465ΦΥΟ-ΒΘΦ) Απόφαση 

Υπουργού Υγείας για «Συγκρότηση Επιτροπής έτους 2021 για την παραλαβή των 

έργων του Προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α') της 

ΕΔΕΥΠΥ.  

16. Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, δεν θα υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00€), δαπάνη η 

οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας για το έτος 2021 (Υποπρόγραμμα Α΄ κατηγορία δαπάνης Γ3 «Γενικά 

έξοδα λειτουργίας») της πράξης «Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας» στο ΕΚΤ με κωδικό ΟΠΣ 

5001240, στην περίπτωση κατά την οποία μετά την αρχική σύμβαση 

Προϋπολογισμού 8.500,00€, καταρτιστεί σύμβαση επανάληψης όμοιων εργασιών 

γαι ένα επιπλέον έτος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 

121 (παρ.1γ)  του Ν. 4412/2016  για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με 

τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπ. Υγείας για το 2021-2022» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με δικαιούχο την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ), αρμόδια Μονάδα Γ, σε 

συνδυασμό με το αρθρ. 20 του ίδιου νόμου περί συμβάσεων ανατιθέμενων κατά 

αποκλειστικότητα. 

 CPV: 90919200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων 

Β. Την έγκριση των όρων της υπ’ αριθμ. Γ 03/2021 Διακήρυξης όπως ακολουθεί, ως 
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αναπόσπαστο μέρος της παρούσας με τα συνημμένα τρία (3) παραρτήματα αυτής. 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάση τιμής 

Συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 12 μήνες (ένα έτος), με έναρξη μετά 

την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ανάθεσης παρεχόμενων υπηρεσιών 

καθαριότητας με αρ. πρ.  1992/9-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ1Θ9465ΦΥΟ-8ΤΘ) και πάντως μετά 

τις 10/10/2021, και με δυνατότητα παράτασης για έως 12 μήνες ακόμη κατόπιν σχετ. 

εισήγησης της υπηρεσίας .  

Η Προϋπολογισθείσα αξία του έργου ανέρχεται σε 6.854,84€ καθαρή αξία, με 

αναλογούντα ΦΠΑ 24% ποσού 1.645,16€ και η συνολική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη για διάρκεια ενός έτους είναι 8.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, και έως 17.000,00 για μέγιστη διάρκεια δύο 

ετών. 

Έγκριση δαπάνης έργου: Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 

(Υποπρόγραμμα Α’), Κατηγορία δαπάνης Γ’ Λειτουργικά, Γ.3:«Γενικά έξοδα 

Λειτουργίας» για το έτος 2021, στη πράξη «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών 

της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας» με ΟΠΣ:5001240 (υποέργο1, υλοποίηση 

με ΑΥμΙΜ), ενάριθμο κωδικό έργου 2016ΣΕ49110000 στο ΠΔΕ.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προβλέπεται στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης του Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»,  με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με  συνδρομή του ΕΚΤ. 

Η ΕΔΕΥΠΥ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για το έργο θα προβεί στη διαδικασία 

του συνοπτικού διαγωνισμού  του άρθρου 117 του ν.4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 

121 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  οι προσφορές 

υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα 

δημοσιοποίησης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ, έως ώρα 12:00, στην έδρα της 

ΕΔΕΥΠΥ, οδός Γλάδστωνος και Πατησίων, αριθμός 1Α  στη Μον. Γ, στο Γραφείο 
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Πρωτοκόλλου, στον 4ο όροφο. 

Αποσφράγιση προσφορών: Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Το άνοιγμα των 

προσφορών θα γίνει στην έδρα της ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος όροφος 

και ώρα 14:00. 

Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη παρούσα Διακήρυξη και  τα έγγραφα της 

σύμβασης,  με την τήρηση των οριζόμενων στο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και μετά την τροποποίηση του 

ν.4782/2021 (ΦΕΚ_36_Α_2021), σε συνδυασμό με το αρθρ. 20 του Ν.4412/2016 

περί συμβάσεων ανατιθέμενων κατ΄ αποκλειστικότητα. 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο σύνολο των Κοινωνικών Συνεταιρισμών 

Περιορισμένης Ευθύνης του ν. 2716/1999 (ΚΟΙΣΠΕ) στην Περιφέρεια Αττικής που 

ασκούν συναφή δραστηριότητα και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία ΚΟΙΣΠΕ 

(ΠΟΚΟΙΣΠΕ), για ενημέρωση των μελών της. 

Η παρούσα απόφαση με την Διακήρυξη, όπως ακολουθεί, θα αναρτηθεί στη 

«Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 

με www.edespa-ygeia.gr.,  όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για το 

Διαγωνισμό. 

Συνημμένα: 
1. Η Εγκρινόμενη δια της παρούσας απόφασης Διακήρυξη Γ03/2021 και τα κάτωθι 3 

παραρτήματά της  
2. Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής 
3. Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
4. Παράρτημα 3: Υπόδειγμα ΕΕΕΣ 
 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΥΓΕΙΑΣ 

 

  

 

 

 

 
  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

1. ΚοιΣΠΕ "Διάπλους", Ζαϊμη 2, Αθήνα ΤΚ 10683 
2. Κοι.Σ.Π.Ε. 3ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «ΚΛΙΜΑΞ PLUS», Ευμολπιδών 30-32 , Αθήνα, Τ.Κ. 

118 54 
3. Κοι.Σ.Π.Ε. 6ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «Εικόνα», Γ.Ν. Αθηνών "Γ. Γεννηματάς" 

Μεσογείων 154, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27 
4. ΚοιΣΠΕ "Ευ Ζην", Δωδεκανήσου 14, Αθήνα, ΤΚ 122 41 
5. Κοι.Σ.Π.Ε. "Ηλιοτρόπιο", Σαλαμινομάχων 24Ε, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 
6. Κοι.Σ.Π.Ε. "Διαδρομές", Αρριανού 7, Παγκράτι, ΤΚ 116 35 
7. Κοι.Σ.Π.Ε. “Αθηνά-Ελπίς’’, Παράσχου 23, Γκύζη, ΤΚ 114 73 
8. Κοι.Σ.Π.Ε. “Πλώρη» 2ος Το.Ψ.Υ. Αττικής, Μ. Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα, Τ.Κ. 186 

48 
9. Κοι.Σ.Π.Ε. 7ου Τομέα «Αρχιπέλαγος» «Συν-ειρμός» ΑμΚε κοινωνικής  

αλληλεγγύης, Ι. Δροσοπούλου 72,  Αθήνα Τ.Κ. 112 57 
10.  ΠΟΚοιΣΠΕ Φιλελλήνων 34, Αθήνα ΤΚ 10558 (για ενημέρωση όλων των 

ενδιαφερόμενων μελών της) 

 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή) 

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Δ/νση Ψυχικής Υγείας  

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας / Προϊσταμένη, Μονάδα Γ’  
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Διακήρυξη Γ 03/2021 

 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης:   

«Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπ. Υγείας για το 2021-2022»   

 

(Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάση τιμής )   

 

Κωδικός CPV: 90919200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων 

Προϋπολογισμός ετήσιος: 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%   

(προϋπολογισθείσα αξία έργου: 6.854,84€  

ΦΠΑ 24% : 1.645,16€)  
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Οι προδιαγραφές για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής: 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Τίτλος του έργου:  «Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας για το 2021-2022»   

Φορέας Υλοποίησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ /ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ (ΕΔΕΥΠΥ) 

Κατηγορία Δαπάνης Έργου: Κατηγορία Γ «Λειτουργικά»  Γ.3:«Γενικά Έξοδα 

Λειτουργίας» Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα A’),  

Διάρκεια: 12 μήνες (ένα έτος) με έναρξη μετά την ημερομηνία λήξης της 

ισχύουσας ανάθεσης παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας με αρ. πρ.  1992/9-10-

2020 (ΑΔΑ:Ψ1Θ9465ΦΥΟ-8ΤΘ) και πάντως μετά τις 10/10/2021 και δυνατότητα 

παράτασης για έως 12 μήνες ακόμη.  

Προϋπολογισμός: 8.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών 

νομίμων κρατήσεων για διάρκεια ενός έτους, και έως 17.000,00 σε μέγιστη διάρκεια 

δύο ετών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 

CPV: 90919200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α’), 

Κατηγορία δαπάνης Γ’ Λειτουργικά, Γ.3:«Γενικά έξοδα Λειτουργίας» για το έτος 2021, 

στη πράξη «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπ. Υγείας» με ΟΠΣ:5001240 (υποέργο1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ), ενάριθμο κωδικό 

έργου 2016ΣΕ49110000 στο ΠΔΕ, Τραπεζικός Λογαριασμός στην ΤτΕ: 2021014911.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προβλέπεται στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης του Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»,  με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με  συνδρομή του ΕΚΤ. 

Δημοσιότητα: Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.edespa-

ygeia.gr.) καθώς και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr, καταχωρείται στο 
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Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ενώ 

αποστέλλεται σε όλους τους ΚΟΙΣΠΕ στην Περιφέρεια Αττικής που ασκούν συναφή 

δραστηριότητα και στην ΠΟΚΟΙΣΠΕ. 

Διαδικασία Ανάθεσης: Η ΕΔΕΥΠΥ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για το έργο 

θα προβεί στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του 

ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει περί ανάθεσης για Παροχή 

Υπηρεσιών, σε συνδυασμό με το αρθρ. 20 του νόμου αυτού περί συμβάσεων 

ανατιθέμενων κατ΄ αποκλειστικότητα. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, με πρώτη την επόμενη ημέρα δημοσιοποίησης 

της παρούσας και έως ώρα 12:00, στην έδρα της ΕΔΕΥΠΥ, οδός Γλάδστωνος 1α& 

Πατησίων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, στον 4ο όροφο. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:. Ως ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών ορίζεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Το 

άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος 

όροφος και ώρα 14:00. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τις καταληκτικές προθεσμίες 

υποβολής και  αποσφράγισης των προσφορών σε μεταγενέστερες ημερομηνίες 

κατόπιν τεκμηρίωσης. Η εν λόγω ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

υπηρεσίας (www.edespa-ygeia.gr). 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάση τιμής. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην έδρα της 

ΕΔΕΥΠΥ. Διεύθυνση: Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων, 4ος όροφος,  Τ.Κ. 10677, Αθήνα  

Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Ευδοκία, τηλ:2131500810. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενους υποβάλλονται εγγράφως, το 

αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

απαντώνται εγγράφως με ηλεκτρονική αποστολή και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

www.edespa-ygeia.gr. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλον 

τρόπο δεν εξετάζονται. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΟΡΟΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ 

 

 Σκοπός του έργου 

 

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας με έδρα στην οδό Γλάδστωνος 1Α 

(συγκεκριμένα στον 5ο, 6ο όροφο (εξ’ ολοκλήρου), σε μέρους του 4ου ορόφου και  

στο δώμα).  

2.2  Αναλυτική Περιγραφή του έργου 

 

O Ανάδοχος του έργου καλείται να αναλάβει τους καθημερινούς και περιοδικούς 

καθαρισμούς των χώρων της ΕΔΕΥΠΥ. Οι χώροι περιλαμβάνουν 32 γραφεία, 2 

κουζίνες και 6 τουαλέτες. Η υπηρεσία απασχολεί την παρούσα φάση 20 

υπαλλήλους, με πρόβλεψη ως 28 στελέχη. Στο χώρο συμπεριλαμβάνονται οι 

διάδρομοι, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας και η είσοδος, συνολικό εμβαδού  

600 τμ. Οι υπηρεσίες θα αφορούν καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και 

περιοδικές εργασίες μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα (επισυνάπτεται 

αναλυτική περιγραφή στην πρόσκληση). Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί και 

καθαρίζει κάθε επιφάνεια και αντικείμενο στο χώρο, ώστε οι προσφερόμενες 

εργασίες καθαριότητας να είναι πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό και καλαίσθητο.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τήρηση των αυξημένων μέτρων ατομικής 

προστασίας (μάσκες, αποστάσεις κ.λ.π.) από τους εργαζομένους του αναδόχου 

κατά το χρόνο της εργασίας τους στην ΕΔΕΥΠΥ, καθώς και στη χρήση των υλικών 

καθαριότητας αυξημένης προστασίας και απολύμανσης (λόγω της πανδημίας του 

covid-19). 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΔΕΥΠΥ καθώς και όποιον άλλο 

φορέα ή άτομο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συντονισμένη και 

απρόσκοπτη υλοποίηση του παρόντος έργου, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και των απαιτούμενων μέτρων 

περιορισμού της διασποράς της πανδημίας του covid-19. O ανάδοχος, με την 

έναρξη ισχύος του έργου, υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωση να ενημερώσει την 
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ΕΔΕΥΠΥ για την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων του (ανωνύμως), πριν την 

προσέλευση αυτών στο χώρο εργασίας και για το ότι έχουν τηρηθεί τα 

προβλεπόμενα των σχετ. εγκυκλίων του ΕΟΔΥ.    

 
Χρόνος παροχής υπηρεσιών 

Το έργο ανατίθεται στον ανάδοχο για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης 

για 6 έως 12 μήνες ακόμη. 

Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών θα είναι τρείς ώρες καθημερινά από Δευτέρα έως 

Παρασκευή και από τις 14,00μ.μ. έως 17,00 μ.μ.. Το αντικείμενο του έργου θα 

διορθώνεται και παρακολουθείται χρονικά σε μηνιαία βάση, θα πιστοποιείται από τον 

υπεύθυνο (επόπτη) παρακολούθησης από πλευράς αναδόχου, με υποβολή μηνιαίων 

εκθέσεων εργασιών και θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

Προβλέπεται η δυνατότητα μέχρι δωδεκάμηνης διάρκειας επέκταση-παράταση της 

παροχής υπηρεσιών, με ίσο μηνιαίο κόστος αντίστοιχα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες 

πιστώσεις στην υλοποίηση της ΑΥμΙΜ του υποέργου της πράξης. 

 

Η παραλαβή του έργου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας θα γίνεται από τριμελή 

επιτροπή παραλαβής (σχετ. 15).  Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, είναι η πιστοποίηση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου, σύμφωνα με την περιγραφή εργασιών 

και τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών αυτών, όπως συντάχθηκε από τον 

ανάδοχο. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται με την σύνταξη Πρωτόκολλου 

Παραλαβής, προκειμένου να εκκαθαρισθεί και να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα.   

Η παρακολούθηση του έργου ασκείται  από την Μονάδα Γ΄ ή/και από τον ορισθέντα 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. 

 

Χρονοδιάγραμμα  του έργου 

 

Η διάρκεια για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, μετά την 

ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ανάθεσης παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας 

με αρ. πρ.  1992/9-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ1Θ9465ΦΥΟ-8ΤΘ) και πάντως μετά τις 

10/10/2021, με δυνατότητα παράτασης για  έως 12 μήνες ακόμη, μετά από σχετική 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

21PROC008947908 2021-07-20
ΑΔΑ: 68ΠΤ465ΦΥΟ-808



12 

 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

 Προϋπολογισμός έργου-Χρηματοδότηση-Πληρωμές 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των έξι χιλιάδων 

οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών 

(6.854,84€) σε καθαρή αξία, με αναλογούντα ΦΠΑ 24% ποσού χιλίων εξακοσίων 

σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (1.645,16€) και επομένως ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (8.500,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών 

νομίμων κρατήσεων για διάρκεια ενός έτους, και έως 17.000,00 για μέγιστη διάρκεια 

δύο ετών, στην περίπτωση που καταρτιστεί νέα σύμβαση σύμφωνα με το αρθρ. 236 

του ν. 4412/2016. 

Στη συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 

την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΔΕΥΠΥ, έστω εξ 

επιγενόμενης αιτίας και ειδικότερα ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη που 

είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου και με κάθε νόμιμη ασφαλιστική 

εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών και παρακράτηση 

φόρου οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Η καταβολή των πληρωμών θα γίνει σε μηνιαία βάση και θα συνδέεται υποχρεωτικά 

με την πορεία υλοποίησης, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη 

σύμβαση. 

Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης Πρακτικού από την 

αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής του έργου (μετά από γνωμοδότηση του 

επόπτη που δύναται να οριστεί για το έργο) και το οποίο εγκρίνεται, με την 

προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/16 

αρθρ. 200 παρ.5 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και με την προϋπόθεση ότι θα 

έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 

(Υποπρόγραμμα Α’), Κατηγορία δαπάνης Γ’ Λειτουργικά, Γ.3: «Γενικά έξοδα 

Λειτουργίας», στη πράξη «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας» με ΟΠΣ:5001240 (υποέργο1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ), 
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ενάριθμο κωδικό έργου 2016ΣΕ49110000 στο ΠΔΕ, Τραπεζικός Λογαριασμός στην 

ΤτΕ: 2021014911.  

Η  δαπάνη προβλέπεται στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα»,  με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

με  συνδρομή του ΕΚΤ. 

 

Πλαίσιο συνεργασίας 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΔΕΥΠΥ καθώς και όποιον άλλο 

φορέα ή άτομο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προδιαγραφόμενη και 

απρόσκοπτη υλοποίηση του παρόντος έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της 

Σύμβασης, αιτιολογημένα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.  

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του 

παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός 

του για το υπόλοιπο ποσό.  

Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν από τη λήξη της 

σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για τον εργοδότη. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής - υποβολής προσφορών 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, περί συμβάσεων ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα όπως 

αναλύθηκε παραπάνω, δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλοι οι Κοι.Σ.Π.Ε. της 

Αττικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καθαριότητας. Οι Κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) αποβλέπουν στην κοινωνικό-

οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το 

δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και 
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αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής 

Υγείας. Η μέριμνα για την ανάπτυξή τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό 

Υγείας και ασκούνται μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. 

 

3.2 Γλώσσα 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη 

είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
 

3.3  Εγγυήσεις  
 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής η οποία υπολογίζεται με το ποσοστό 2% επί της καθαρής 

διακηρυχθείσας αξίας του έργου, ήτοι  ποσού 137,10 ευρώ, εκατό τριάντα επτά ευρώ 

και δέκα λεπτά. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
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αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 

ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, 

το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που θα 

ανακοινωθεί με σχετική πρόσκληση άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο αλλά και στους λοιπούς 

προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του 

ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά 

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή 

πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3.4 έως 3.6 γ) δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 3.4 και 

3.6), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη 

κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς 

του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 

περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 

προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, είναι εκ 

προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από 

τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.4 ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 
 
3.4 Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα 

 

3.4.1. Αποκλείεται από την παρούσα δημόσια σύμβαση ο προσφέρων οικονομικός 
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φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του, ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 τη 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,  

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 

386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν 

αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις 
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για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 

2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 

απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, 

και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 

εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 

και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) 

στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία 

ανθρώπων). 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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3.4.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εάν η 

αναθέτουσα αρχή: 

γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και 

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό που τηρείται.  

Οι περ. α’ και β’ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 

δεσμευτικού διακανονισμού. 

 

3.4.3 Ο Οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 

μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 

3.4.4 Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η 

ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 
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3.5 Αποδεικτικά μέσα λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα 

 

3.5.1 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα 

να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, 

η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. 

3.5.2 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.  

3.5.3  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων της παρούσας υποβάλλονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) και του άρθρου 80 ν. 4412/2016 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν 

ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

3.5.4. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:  

•οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

•οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

για την παράγραφο 3.4.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
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πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 3.1.  

για την παράγραφο 3.4.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.4.2, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 

από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το 

δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν.  
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 

τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 

παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους 3.4.1 και 3.4.2 περ. α’ και β’. Οι επίσημες 

δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.  

3.5.6 Για την παράγραφο 3.4.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

3.6. Κριτήριο Επιλογής 

 

3.6.1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη σύναψη σύμβασης 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία ήτοι την εκτέλεση κατ΄ ελάχιστον μιας 

σύμβασης την τελευταία διετία σε δημόσια υπηρεσία. 

Αποδεικτικά μέσα: 

α) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν συμβάσεις έργων που έχουν 

υλοποιήσει σε δημόσια υπηρεσία, καθώς και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης ή 

ολοκλήρωσης από τον φορέα ανάθεσης, με κατ΄ ελάχιστον μια σύμβαση την 

τελευταία διετία. Τα εν λόγω έργα πρέπει να έχουν αντικείμενο συναφές με το 

αναφερόμενο στην παρούσα διακήρυξη. 
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3.7. Κριτήρια Ανάθεσης 

 

3.7.1 Κριτήριο ανάθεσης 

 

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα προσφορά 

από οικονομική άποψη βάση τιμής  

 

 

3.7.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του 

στην ελληνική γλώσσα και να την υποβάλει σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 

στο πρωτόκολλο της ΕΔΕΥΠΥ (Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος 

όροφος), το αργότερο έως την 02/08/2021 και ώρα 12:00. Ο φάκελος 

υποβάλλεται με την αίτηση συμμετοχής  (Παράρτημα 1 της παρούσας). 

Στον ενιαίο κλειστό φάκελο, εξωτερικά αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

α) η λέξη Προσφορά  

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης 

δ) η καταληκτική ημερομηνία   (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών) 

ε) στοιχεία του νομικού προσώπου (ταχ. Διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) 

Ο φάκελος κατατίθεται με αίτηση συμμετοχής, ενώ εντός του ενιαίου κλειστού 

φάκελου προσφοράς περιλαμβάνονται ο υποφάκελος δικαιολογητικών, ο υποφάκελος 

τεχνικής προσφοράς καθώς και ο σφραγισμένος υποφάκελος οικονομικής προσφοράς. 

Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το 

άνοιγμα των προσφορών εκπροσωπούμενοι από 1 εκπρόσωπο ο καθένας, ο οποίος 

θα πρέπει να κατέχει τη σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Το άνοιγμα των 

προσφορών θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΔ (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Αθήνα 

106 77, 6ος όροφος). 
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Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην 

ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος όροφος και ώρα 14:00. 

Η ΕΔΕΥΠΥ διατηρεί την ευθύνη τήρησης μέτρων προστασίας από την διασπορά του 

covid-19  

Η προσφορά υποβάλλεται με αίτηση συμμετοχής εκτός του ενιαίου φακέλου 

(Παράρτημα 1). Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς  για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της υποβολής των 

προσφορών.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω χρονική διάρκεια   

Κάθε προσφορά, περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

 

Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά  περιλαμβάνονται 

επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι έγγραφα: 

Επίκαιρα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου όπως 

καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους.   

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες 

αρχές και ισχύουν κατά την ημερομηνία της αποσφράγισης και της αξιολόγησης των 

φακέλων προσφορών. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ- Παράρτημα 3 

της παρούσας) σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού (3.4) και το κριτήριο επιλογής 

(3.6) . 

 

Στον ίδιο φάκελο  θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής που 

θα περιγράφει το περιεχόμενο των εργασιών με αποδοχή των απαιτήσεων και 
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προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στη παρούσα.  

Ο Προσφέρων καλείται να μελετήσει το περιγραφόμενο φυσικό αντικείμενο στη 

παρούσα και να υποβάλει υποχρεωτικά τα ανωτέρω στοιχεία στον υποφάκελο 

δικαιολογητικών, περιγράφοντας την πρότασή του με σαφήνεια, ιδίως τον 

προγραμματισμό του για τον αριθμό εργαζομένων. 

Απουσία αυτών των στοιχείων συνιστά ποινή αποκλεισμού. 

 

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης 

μορφής (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα 2 της παρούσας), μέσα 

σε χωριστό υποφάκελο, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος (κλειστός) επί 

ποινή αποκλεισμού, και θα βρίσκεται εντός του ενιαίου φακέλου της προσφοράς.  

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά αφορά διάρκεια 12 μηνών, δεν μπορεί να 

υπερβεί το ποσό των  οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.  

 

3.8 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο όπως 

ορίζεται (βλ. και ειδικότερα παράγραφο 3.7.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 3.7.2.Α (Περιεχόμενο (υπο)φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής) 

3.7.2.Β (Περιεχόμενο (υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς), 3.7.2.Γ. (Περιεχόμενο 

(υπο)φακέλου οικονομικής προσφοράς),   4.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 4.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 

της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή 

της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 

της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 

αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το Ν. 

4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα η διαδικασία και τα 

κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου προσδιορίζονται ως εξής:  

 

4.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών - Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με 

Απόφαση του Υπουργού Υγείας (σχετ. 14). Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της 

παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών λαμβάνει υπόψη το άρθρο 20 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ:147A/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί συμβάσεις ανατιθέμενες κατά 

αποκλειστικότητα (στο οποίο βασίστηκε η έκδοση της εν λόγω διακήρυξης), τις 

τροποποιήσεις του αναφερόμενου νόμου με το ν. 4782/2021 (αρθρ. 21 που 

τροποποιεί το α.72 ν.4412/16), καθώς και τους λοιπούς όρους αυτής. Η Επιτροπή 
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συντάσσει ένα πρακτικό με το οποίο αναδεικνύει τον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος 

σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάση τιμής σε συνδυασμό με την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών 

του έργου.  

 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
αναδόχου 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στις παραγράφους 3.5, 3.6 της παρούσας 

Πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 3.4, καθώς και για την πλήρωση του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής 

της παραγράφου 3.6 αυτής.  

Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Αν μετά την 

αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 

έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του 

άρθρου 103 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 

τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις 

περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
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κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 

εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Όσοι 

δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση τη τιμή, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: i) 

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 

νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρo 3.4 (λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας.  

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 πρόσκλησης, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. Η Επιτροπή του 

Διαγωνισμού στη συνέχεια το διαβιβάζει στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 

εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

4.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει μία ενιαία απόφαση κατακύρωσης και την κοινοποιεί, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
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προσφορών, στους λοιπούς προσφέροντες  για να λάβουν γνώση, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει (αρθρ. 40 παρ. 2 

ν.4782/2021 που τροποποιεί αρθρ. 100 ν.4412/16). 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

• σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, εφόσον 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε 

περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της 

προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 

• κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν 

έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 

104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που 

συνοδεύει τη σύμβαση.»  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού,  «θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 

(20) ημέρες» - από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

4.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική 
Προστασία 

 

 

 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 

ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο 
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ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής στο πρωτόκολλο της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 

πρόσκλησης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

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

σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την 

αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της 

Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 

παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 (Α΄8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί 

καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 

προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 

36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Ένσταση χωρεί και κατά της Απόφασης κατακύρωσης  αφού κοινοποιηθεί σε κάθε 

προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει που φέρει ημερομηνία. Η προθεσμία υποβολής ως 

ορίζεται (5 ημέρες ) άρχεται από την επομένη της ημερομηνίας αυτής.  
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4.5 Ματαίωση της διαδικασίας 

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει στο σύνολο ή εν μέρει 

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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. 

 

 

5.  ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Κατόπιν της έκδοσης της Απόφασης Ανάθεσης καλείται ο Ανάδοχος για την υπογραφή 

σχετικής σύμβασης εντός προθεσμίας η οποία αναφέρεται στην εν λόγω Απόφαση. 

 
 
5.1 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο 

Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο, της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

 

5.2 Παρακολούθηση της σύμβασης 

 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής θα διενεργηθεί από την 
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ΕΔΕΥΠΥ/ Μονάδα Γ, η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 

όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η διοίκηση (διαχείριση έργου και οικονομική διαχείριση) της εκτέλεσης της Σύμβασης 

αυτής θα διενεργηθεί από την Μονάδα Γ της ΕΔΕΥΠΥ, η οποία και θα εισηγείται 

σχετικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου αυτής.  

 
 
5.3  Χρονική Διάρκεια της σύμβασης 

 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες (ένα έτος) με έναρξη μετά την 

ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ανάθεσης παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας 

με αρ. πρ.  1992/9-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ1Θ9465ΦΥΟ-8ΤΘ) και πάντως μετά τις 

10/10/2021, και δυνατότητα επέκτασης / παράτασης αυτής για  έως 12 μήνες ακόμη 

όμοιων εργασιών, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Στο χρονικό αυτό 

διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική 

παραλαβή των παραδοτέων. 

 

5.4 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

 

Η παραλαβή του έργου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας θα γίνεται από τριμελή 

επιτροπή παραλαβής (σχετ. 15).  

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, είναι η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Αναδόχου, σύμφωνα με την περιγραφή εργασιών και τη βεβαίωση εκτέλεσης των 

εργασιών αυτών, όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο. Η παραλαβή θα 

πραγματοποιείται με την σύνταξη Πρωτόκολλου Παραλαβής, προκειμένου να 

εκκαθαρισθεί και να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα.   

Η παρακολούθηση του έργου ασκείται  από την Μονάδα Γ΄ ή/και από τον ορισθέντα 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. 
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5.5 Χρηματοδότηση –Προϋπολογισμός-Τρόπος πληρωμής 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 

(Υποπρόγραμμα Α’), Κατηγορία δαπάνης Γ’ Λειτουργικά, Γ.3: «Γενικά έξοδα 

Λειτουργίας», για το έτος 2021 και θα βαρύνει το έργο «Ενέργειες Εθνικής Τεχνικής 

Βοήθειας της ΕΔΕΥΠΥ» με ενάριθμο κωδικό έργου 2016ΣΕ49110000 στο ΠΔΕ., 

Τραπεζικός Λογαριασμός στην ΤτΕ: 2021014911. 

Η αξία του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων 

πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.854,84€) σε 

καθαρή αξία, με αναλογούντα ΦΠΑ 24% ποσού χιλίων εξακοσίων σαράντα πέντε 

ευρώ και δεκαέξι λεπτών (1.645,16€) και επομένως ο συνολικός προϋπολογισμός του 

έργου θα ανέλθει μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(8.500,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων 

για διάρκεια ενός έτους, και έως 17.000,00 για μέγιστη διάρκεια δύο ετών. 

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες 

για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας 

Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.  

Η καταβολή των πληρωμών θα γίνει σε μηνιαία βάση και θα συνδέεται υποχρεωτικά 

με την πορεία υλοποίησης, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη 

σύμβαση. 

Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης Πρακτικού από την 

αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής του έργου (μετά από γνωμοδότηση του 

επόπτη που δύναται να οριστεί για το έργο) και το οποίο εγκρίνεται, με την 

προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/16 

αρθρ. 200 παρ.5 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και με την προϋπόθεση ότι θα 

έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. 

 

5.6 Τροποποίηση της σύμβασης 

 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
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διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, με Απόφαση του 

Οργάνου Διοίκησης. 

 
 
5.7 Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που θα απαιτούσε 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5.8 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 

σύμβαση ή το νόμο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, και λύεται 

αυτόματα η παρούσα σύμβαση. 

 

5.9 Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των 
Συμβάσεων 

 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων της ανωτέρω παραγράφου (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
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εκπτώτου), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 

 

 

5.10 Δικαστική επίλυση διαφορών 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις 

που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 

διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5.11 Τελικές Διατάξεις  
 

Η συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή 

της παρούσας εκ μέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για 

την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να 

ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες 

σχετικές με τη συμμετοχή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. 

Υγείας για το 2021-2022». 
 

 Ημερομηνία:……………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
 

ΠΡΟΣ:  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……(όνομα επώνυμο)……. κάτοικος …..………, σύμφωνα με 

τ………… (καταστατικό, απόφαση, άλλο) ….… νόμιμος εκπρόσωπος τ……(φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμό) ……………………………………………………………………… 

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

με έδρα ……………………………..……….. (πόλη) του νομού ………………………….………………, 

οδός……….…………………………………………..……………………..……αριθ. .……....….. Τ.Κ. ………..……  

τηλέφωνα επικοινωνίας: ………………………………………………………………………………………………….  

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Email: ……………………………………………………………………………………………………….…………..……..  

αποδεχόμενος όλους τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες 

Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας για το 

2021-2022». 

» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………….. Διακήρυξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Υγείας, 

παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό.  

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ………………. από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

Ημερομηνία: …….…………..  

Ο Προσφέρων 

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Υπηρεσίες Καθαρισμού των χώρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. 

Υγείας για το 2021-2022» 

 Ημερομηνία:……………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Α.Φ.Μ / Δ.Ο.Υ. : 

Τηλ: 

Fax: 

Email: 

ΠΡΟΣ: 

 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Σε ευρώ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Σε ευρώ 

Αξία Έργου 
(Οικονομική Προσφορά 

χωρίς ΦΠΑ) 
  

ΦΠΑ (24%) επί της αξίας 

της Οικονομικής 
Προσφοράς 

  

Σύνολο Οικονομικής 

Προσφοράς με ΦΠΑ 
(24%) 

  

Η προσφορά μου ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

                                                                                             Ο Προσφέρων 

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 

                                                                 

 
 
 

 
 

 

 Ταυτότητα της Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία:                 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Δικτυακός τόπος:                                                                                        www.edespa-ygeia.gr 

Πόλη: Αθήνα 

Οδός και αριθμός: Γλαδστωνος 1α και Πατησίων 

Ταχ. κωδ.: 106 77 

Αρμόδιος επικοινωνίας: ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Τηλέφωνο 2131500810 

Ηλ. ταχ/μείο: espiliopoulou@mou.gr 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Υπηρεσίες υποδοχής και φύλαξης επί της εισόδου 

του κτιρίου όπου στεγάζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021  

Παράρτημα 3.  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   

 

21PROC008947908 2021-07-20
ΑΔΑ: 68ΠΤ465ΦΥΟ-808



38 

 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

 
  

  

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (Ο.Φ.)  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία:  

Οδός και αριθμός:  

Ταχ. κωδ.:  

Πόλη:  

Χώρα:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:  

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

Α.Φ.Μ.: 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 
 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι 

 

Ο Ο.Φ. αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

                   

 Απάντηση: 

 Ναι / Όχι 
 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων;       % 

Ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με 

αναπηρία ή μειονεξία 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Ο Ο.Φ. είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής]; 

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αν ναι: 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 

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

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια             επιλογής; 

 
Ναι / Όχι 
 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται  δωρεάν; 

 
Ναι / Όχι 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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O Ο.Φ. συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

 

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

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης: 

 
 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Τμήματα που συμμετάσχει ο Ο.Φ. 

 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

 

Απάντηση: 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
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            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

 

 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την  εφαρμογή των 

λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:  

 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό 

πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει για έναν από τους κάτωθι λόγους; 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του 

Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση). 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

 

Λόγος(-οι) 
 
 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

 
 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 

Διαφθορά 

 

Ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών 

της Ένωσης (ΕΕ C 195 τη 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο 

του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 

(εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού 

Κώδικα  

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

 

Λόγος(-οι) 

 

 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

 

 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

 
 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 

 

Απάτη 

 

Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 

2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 

(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-

4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη 

κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103) 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

 

Λόγος(-οι) 

 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
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            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 

 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 
 

 Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 
 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
 

Tρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 

τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103) 

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

 

Λόγος(-οι) 

 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
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            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 

την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 

Nομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE 

L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

 

Λόγος(-οι) 

 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία 

ανθρώπων). 

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου  αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
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            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

 

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

ασφάλισης 

 Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 

τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

Ενεχόμενο ποσό 
 

Με άλλα μέσα;           Διευκρινίστε:     Ναι / Όχι 

 

Διευκρινίστε: 
 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε  καταβάλλοντας τους 

φόρους που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

 

 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;   Ναι / Όχι 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:   Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

 

 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο  και στο κράτος 

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο  από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

 

Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

 

Διευκρινίστε: 
 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε  καταβάλλοντας  τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

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

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:               Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

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

προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 

στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού  καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες 

και τους δημόσιους παραλήπτες. Οι αναθέτουσα αρχή ζητά έως δύο  έτη και επιτρέπει την 

τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα δύο έτη. 

 

Περιγραφή 

 

 

Ποσό 

 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

 

Αποδέκτες 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

 

 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

 

 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

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

αναφέρονται, εκτός εάν: 

 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του  άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 

σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του 

παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος  

 

 

 

Υπογραφή 
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