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ΑΔΑΜ: 
 
 
 

 
 
     

       Κηφισιά,  30/11/2017 
 

Αρ. Πρωτ.: 8345   
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

      Έχοντας  υπόψη, 

1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 

2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998), 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

4) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

5) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 4144/2013: «Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην 

Κοινων. Ασφάλιση-αγορά εργασίας κλπ» το οποίο τροποποιεί το άρθρο 68 του Ν. 

3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄/2010), «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», 

7) Την απόφαση αρ. Ι/11ης Συνεδριάσεως/23.12.2014 της Διοικητικής Επιτροπής, 
«Συγκρότηση σε σώμα της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου»,    

8) Την απόφαση αρ. X/8ης Συνεδριάσεως/30.10.2017 της Διοικητικής Επιτροπής, «Έγκριση 

διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτιρίων του 

Ινστιτούτου»,  

9) Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου και συγκεκριμένα 

στον ΚΑΕ 0845.   

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε  

 

τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτιρίων 

του Ινστιτούτου όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β της παρούσας, 

καθώς και το μηνιαίο καθαρισμό των υαλοπινάκων και κουφωμάτων των κτιρίων (cpv 

90911200-8).  

Η διάρκεια του έργου θα είναι από 1.1.2018 έως 31.12.2018.  
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O συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως του καθαρού ποσού των 

30.645,20€, πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι στο συνολικό ποσό των 38.000€. Κριτήριο κατακύρωσης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 

χωρίς ΦΠΑ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς 

και η απαιτούμενη ευελιξία κατά την παροχή αυτών, η ανάθεση θα γίνει σε έναν Ανάδοχο. 

Προσφορά που δεν αναφέρεται στο σύνολο των υπηρεσιών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0845. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα στις 13.12.2017, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΑ 

 

ΩΡΑ 

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  

(ΟΔΟΣ ΣΤ.ΔΕΛΤΑ 8, 145 61 

ΚΗΦΙΣΙΑ) 

 

 

13.12.2017 

 

 

Τετάρτη 

 

 

11.00 π.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Λόγω του επείγοντος της ανάθεσης, η διενέργεια του 

διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα και παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

εφόσον το επιθυμούν, να παρίστανται κατά το άνοιγμα των προσφορών, για την επίσπευση 

των απαιτούμενων διαδικασιών.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή Ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης.  

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που δεν εκπλήρωσαν κατά το 

παρελθόν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους με πίστη και συνέπεια προς το Ινστιτούτο. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Προκήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της 

δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, 

www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.bpi.gr.  

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από το Ινστιτούτο (Στ. Δέλτα 8 145 61 Κηφισιά), από την κ. Κ. Χανιωτάκη 

και κ. Χρ. Λούκουτου, τηλέφωνο: 2108180212 και 2108180236.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισμού, 

αυτές δίνονται εντός πέντε (5) ημερών.  

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.bpi.gr/
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Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται γραπτώς, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Κανένας υποψήφιος φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Ινστιτούτου. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών.  

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 (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016). 

Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και β) τους όρους που περιέχονται στα παρακάτω Παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Όροι διενέργειας του διαγωνισμού, 

 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ι), ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΙ), ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΙΙ) 

 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Έντυπο Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς, 

 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

 

•    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Σχέδιο Σύμβασης. 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

             Δρ. Κ. Μαχαίρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 96 του Ν.4412/2016) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την 

παρούσα Προκήρυξη. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στο Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Στ. Δέλτα 8, 145 61, Κηφισιά Αττική), όπου θα 

παραλαμβάνονται και θα πρωτοκολλούνται, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 13.12.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται, ως μη κανονικές, χωρίς να 

αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή 

σε περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

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

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε εργασίες καθαριότητας δημοσίων κτιρίων, όπως 

θα αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές επί ποινή αποκλεισμού ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν-ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται.  
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 92, 93, 94 και 95 του Ν.4412/2016) 

Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), καθαρογραμμένη, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, 

β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:  

«ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», 

γ) ο τίτλος του διαγωνισμού ήτοι:  

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ 

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ», 

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.1 του παρόντος άρθρου. 

β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει βεβαίωση συμμόρφωσης  με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τις 

ζητούμενες υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων του Ινστιτούτου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 5.2 του παρόντος άρθρου. 

γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρ. 5.3 

του παρόντος άρθρου. 

 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

5.1 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

περιέχει: 

 

 Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), νομίμως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο (Βλέπε Παράρτημα Δ της παρούσας Προκήρυξης). 
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Επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της παρούσας Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

 

Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε 

περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ή, γενικότερα, 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής ή όταν οι οικονομικοί 

φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα 

σχετικά δικαιολογητικά εντός ευλόγου προθεσμίας. 

 

 Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ενώπιον 

συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος του, πράξης επιβολής προστίμου για 

παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

 

5.2 Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 

 

 Βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τις 

ζητούμενες υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων του Ινστιτούτου του οικονομικού 

φορέα, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας Προκήρυξης. 

 

H βεβαίωση συμμόρφωσης θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.  

 

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αποδεικτικών μέσων τα οποία αναφέρονται στο 

Παράρτημα Β΄ της παρούσας Προκήρυξης, θα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο «Τεχνική 

Προσφορά». 

 

5.3 Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την 

Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα και ειδικότερα συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας 

Προκήρυξης. 

 

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, πέραν του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του οικονομικού φορέα από το διαγωνισμό. 

 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Δεν αποκαλύπτονται πληροφορίες που έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή 

εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες 

τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 

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

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α/2015). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Άρθρο 95 του Ν.4412/2016) 

Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε € χωρίς ΦΠΑ αναλυτικά ανά είδος, με δύο (2) 

δεκαδικά ψηφία. Η τελική αξία σε € χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το 

σύνολο των ειδών, θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που 

υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί 

ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της Πρωτότυπης Οικονομικής 

Προσφοράς και του Αντιγράφου υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει 

την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής 

μονάδος και της τελικής αξίας, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει 

να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα υπόκειται σε 

μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί 

παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προσφορά που δε δίνει τιμή σε 

ευρώ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από το Παράρτημα Β΄ της 

παρούσας Προκήρυξης υπηρεσίες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Προσφορά που αναφέρεται σε τμήμα των ζητούμενων υπηρεσιών του Παραρτήματος Β΄, 

δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Προσφορά που δεν τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β ή οποιοδήποτε 

άλλο όρο της παρούσας Προκήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο μειοδότης αναδεικνύεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο των 

υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται και οι όροι της παρούσας Προκήρυξης.   

 

Σε περίπτωση που η πρόσφορα φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί 

από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή που προτείνει. Κατόπιν αξιολόγησης των 

παρεχόμενων πληροφοριών, σε συνεννόηση με τον οικονομικό φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά 

τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, ή εάν διαπιστωθεί ότι η 

προσφορά δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 18 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 100 του Ν.4412/2016) 

Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών διενεργείται την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από την παρούσα Προκήρυξη στους χώρους του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Στ. Δέλτα 8, 145 61, Κηφισιά Αττικής). 

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες και 

για το λόγο αυτό μη κανονικές. 

 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

προσφερόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
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Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, εξετάζοντας την πληρότητα και ορθότητα τους σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν πληρούν τους 

όρους της Προκήρυξης δεν αξιολογείται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που πληρούν τους όρους 

της παρούσας Προκήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, εξετάζοντας την 

πληρότητα και ορθότητα τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Στην 

περίπτωση που η τεχνική προσφορά δεν πληροί τους όρους της Προκήρυξης, δεν 

αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς. 

 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν 

αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται είτε 

κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης είτε σε νέα ημερομηνία και ώρα κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές 

κρίθηκαν μη αποδεκτές οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται όταν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή 

ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες έχουν δηλώσει εγγράφως ότι παραιτούνται του 

δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό/α, το/τα οποίο/α υπογράφεται/ονται από όλα τα 

μέλη και υποβάλλεται/ονται μαζί με τους φακέλους των προσφορών στη Διεύθυνση του 

Ινστιτούτου. Στο/α εν λόγω Πρακτικό/α η αρμόδια Επιτροπή τεκμηριώνει την αποδοχή ή την 

απόρριψη των προσφορών και γνωμοδοτεί για την προσωρινή κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο μειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από τη σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η οποία και κοινοποιείται σε όλους 

τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Άρθρο 103 του Ν.4412/2016) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

οικονομικό φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 

να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται σε 

σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Διοικητικού του Ινστιτούτου, ο οποίος 

και παραδίδεται στην αρμόδια Επιτροπή: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

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

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 

α)  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(O.E., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), το διαχειριστή, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή το νόμιμο 

εκπρόσωπο για την υπογραφή της παρούσας. 

 

2.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου Κράτους - Μέλους ή 

Χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων (Φορολογική Ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενημερότητα). 

 

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης και συγκεκριμένα 

κωδικοποιημένο καταστατικό, γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 

ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

4. Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου επιμελητηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών 

άλλου ισοδύναμου εγγράφου. 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει σε δέκα (10) ημέρες τα απαιτούμενα παραπάνω 

δικαιολογητικά ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του οικονομικού φορέα που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
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τους οικονομικούς φορείς δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρα 105 και 106 του Ν.4412/2016) 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όργανο, με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της σύμβασης για την προμήθεια στο μειοδότη. 

β. Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, είτε λόγω μη υποβολής 

προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των 

προσφερόντων. 

γ. Επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, με τροποποίηση ή μη των 

όρων της. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 105, 129 130, 132, 201 και 202 του Ν.4412/2016) 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών 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 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους οικονομικούς φορείς δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Σχέδιο σύμβασης επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας προκήρυξης. Το 

Ινστιτούτο συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 

Αναδόχου, με την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή 

με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση 

στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη προκήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

Κατά την εκτέλεση της δημοσίας σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016 

β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
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διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των 

εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα του οικονομικού φορέα. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.4144/2013.  

 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, η Σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν.4412/2016, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Ολοκληρώθηκε η παροχή των υπηρεσιών, 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 

α)   την ημερομηνία έκδοσης,  

β)   τον εκδότη, 

γ)   το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται,  

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  
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ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του  διαγωνισμού, 

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

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του 

αναδόχου. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 

ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που προβλέπονται στις 

διατάξεις του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ι) 

 

Οι οικονομικοί φορείς βεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις κάτωθι τεχνικές 

προδιαγραφές και οφείλουν να το αποδείξουν με την προσκόμιση των απαιτούμενων 

αποδεικτικών εγγράφων στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 

 

1. Συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και συγκεκριμένα: 

α) Πιστοποιητικό OHSAS 18001 για σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία ή άλλο ισοδύναμό του και 

β) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή αποδεδειγμένα 

ισοδύναμό του και 

γ) Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή 

αποδεδειγμένα ισοδύναμό του. 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή των προσφορών.  

 

2. Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, η οποία να 

αποδεικνύεται από κατάλογο συνεργασιών κατά την τελευταία τριετία.  

 

3. Χρήση κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση των υπηρεσιών και 

αντίστοιχη λεπτομερής περιγραφή αυτού. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΙ) 

 

Οι οικονομικοί φορείς, βεβαιώνουν ότι δύνανται να φέρουν εις πέρας τις κάτωθι 

περιγραφείσες υπηρεσίες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΣ ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (m²) 

2 ΙΣΟΓΕΙΟ 290.60 

Α' ΟΡΟΦΟΣ 290.60 

ΥΠΟΓΕΙΟ 144,00 

3 ΙΣΟΓΕΙΟ 533.97 

Α' ΟΡΟΦΟΣ 506.95 

ΥΠΟΓΕΙΟ 315.68 

4 ΙΣΟΓΕΙΟ 100.15 

Α' ΟΡΟΦΟΣ ---------- 

ΥΠΟΓΕΙΟ ---------- 

5 ΙΣΟΓΕΙΟ 100.00 

Α' ΟΡΟΦΟΣ   62.05 

ΥΠΟΓΕΙΟ --------- 

ΣΥΝΟΛΟ:   2.344 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΙΙ) 

 

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τουλάχιστον τέσσερα άτομα τα οποία θα 

απασχολούνται απογευματινές ώρες (16.00 – 20.30 μ.μ.) από Δευτέρα έως Παρασκευή 

(σύνολο 18 ώρες ημερησίως) εκτός αργιών και εορτών, με υλικά του οικονομικού φορέα 

(απορρυπαντικά και αναλώσιμα υλικά καθαριότητας εργαλεία και μηχανολογικό 

εξοπλισμό). 

Ημερήσιοι καθαρισμοί: 

Αφορά όλα τα κτίρια του Ινστιτούτου 

Α. Χώροι γραφείων 

 Αποκομιδή απορριμμάτων, αλλαγή πλαστικής σακούλας στο καλάθι των αχρήστων  

 Καθαρισμός – ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων, αρχειοθηκών, κοινόχρηστων 

μηχανών (φωτοτυπικά κλπ) και λοιπών συσκευών γραφείου 

 Ξεσκόνισμα κλιματιστικών, φυτών, γλαστρών, ζαρντινιέρων  

 Σκούπισμα με χρήση ηλεκτρικής σκούπας – σφουγγάρισμα δαπέδων 

 Καθαρισμός μπαλκονιών και κουφωμάτων (όπου υπάρχουν) 

 

Β. Χώροι τουαλετών 

 Καθαρισμός λεκάνης, καζανάκι, νιπτήρων, πλακιδίων, χειροπετσετοθηκών και 

σαπουνοθηκών με απορρυπαντικό απολυμαντικό υγρό 

 Αλλαγή της πλαστικής σακούλας στο καλάθι των αχρήστων 

 Αλλαγή χαρτιού υγείας, γέμισμα σαπουνοθήκης και χειροπετσετοθήκης 

 Καθαρισμός των καθρεπτών και των σωληνώσεων από τα άλατα 

 Σφουγγάρισμα δαπέδου με απορρυπαντικό απολυμαντικό υγρό 

 

Γ. Χώροι κουζίνας 

 Καθαρισμός ντουλαπιών, ηλεκτρικών συσκευών 

 Πλύσιμο φλιτζανιών – ποτηριών   

 

Περιοδικοί καθαρισμοί (Κάθε μήνα): 

 

 Τοπικός καθαρισμός λεκέδων σε πόρτες, τοίχους, πρίζες και διαχωριστικά τζάμια  

 Ξεσκόνισμα επάνω μέρους ντουλαπιών, ραφιών, υγρός καθαρισμός φωτιστικών, 

πλύσιμο κουφωμάτων 

 Καθαρισμός υαλοπινάκων και αλουμινίων εσωτερικά – εξωτερικά 

 

 

 

 

 



17 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Α.Φ.Μ       :  

Τηλ., FAX, Email 

 

ΠΡΟΣ: ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

α/α Περιγραφή Ανάλυση Κόστους 

 

Ποσότητες 

Μονάδα 

 

μέτρησης 

1 Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού  Άτομα/ημέρα 

 2 Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο  τ.μ/άτομο 

3 Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα καθαρισμού  Ώρες/ημέρα 

 

4 

Ημέρες εργασίας εργαζομένου για την περίοδο  

παροχής της υπηρεσίας (12 μήνες)* 

  

246 Ημέρες 

 

5 

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου  

(βάσει της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,  

στην οποία τυχόν υπάγεται) 

  

€/ώρα 

 

6 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στις 

 πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο των 

εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας (12 μήνες) 

  

€ 

 

7 

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα  

προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των εργαζομένων 

την περίοδο παροχής υπηρεσίας (12 μήνες) 

  

€ 

8 Κόστος αναλωσίμων  € 

9 Εργολαβικό κέρδος %  € 

10 Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις  € 

11 Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών  € 

12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  € 

13 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)   € 

14 ΦΠΑ %  € 

15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  € 

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  € 

17 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται 

οι εργαζόμενοι 
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* εργάσιμες ημέρες για το διάστημα 1/1/2018 έως και 31/12/2018 πάνω στις οποίες υπολογίζεται η 

προσφορά. 

 

Τα άτομα που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας θα είναι 

τουλάχιστον τέσσερα (4) και οι ώρες απασχόλησης αυτών θα είναι συνολικά 18 ημερησίως (από 

16.00 μ.μ. έως 20.30 μ.μ).  

Δηλώνεται ότι έχει υπολογιστεί εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των 

αναλώσιμων, του εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

 

Επισυνάπτεται στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 

υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : εκατόν ογδόντα 180 ημέρες 

 

 

Ημερομηνία: ………. 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : … 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας  

- Ονομασία: ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99200293 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΤ. ΔΕΛΤΑ 8 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61 ΑΤΤΙΚΗ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ 

- Τηλέφωνο: 210 8180212, 210 8180236  

- Ηλ. ταχυδρομείο: k.chaniotaki@bpi.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.bpi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για 

τον καθαρισμό των κτιρίων του Ινστιτούτου» 

  CPV: -90911200-8 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: υπηρεσίες καθαριότητας 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό; 

[] Ναι [] Όχι [] 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε Κράτος - Μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 
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Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε το ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 



22 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, το 

σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

7. παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-7), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]i 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

 Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής   

ασφάλισης: 

 Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανόμενων κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά στην 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
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μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, 

στην επιλογή ή στην ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής, 

όπως αυτά παρατίθενται στη διακήρυξη και 

στα παραρτήματα αυτής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Τελικές δηλώσεις 

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

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. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της διαδικασίας 

του εν λόγω διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία, τόπος, υπογραφή και ονοματεπώνυμο  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΥΠ ΑΡΙΘΜ ….. 

 

 Στην Κηφισιά, σήμερα ……. …….. του έτους 201.., ημέρα ………….., οι συμβαλλόμενοι: 

 

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΝΠΔΔ, με έδρα την Κηφισιά, (οδός Στ. Δέλτα 8) 

και ΑΦΜ 090114189, νομίμως εκπροσωπούμενο από τη Δρα Κυριακούλα Μαχαίρα, 

Ερευνήτρια Α΄, Διευθύντρια του Ινστιτούτου, καλούμενο εφεξής «ΜΦΙ» και  

Η εταιρεία ……………….. και διακριτικό τίτλο «………………..», οδός …………… αριθμός ……, 

………………… ΑΦΜ ……………… νομίμως εκπροσωπούμενη από τον …………………………  

καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος»   

 

έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις, των άρθρων 3 και 4 του Ιδρυτικού Νόμου του Mπενακείου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α΄), 

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155/Β΄/04.11.1998), 

3. Την απόφαση αρ. Ι/11ης Συνεδριάσεως/23.12.2014, «Συγκρότηση σε σώμα της 
Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου», 

4. Τη με Αριθ. Πρωτ. ......../........, προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την 
……………………, 

5. Τη με Αριθ. Πρωτ. ......../........, δέσμευση της πίστωσης, 

6. Τη με Αριθ. Πρωτ. ......../........, απόφαση ανάθεσης για την ………………….., 

7. Τη με Αρ. Πρωτ. …../….. προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «………..» που 
αποτελεί με την παρούσα ενιαίο σύνολο, 

8. Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου και 
συγκεκριμένα στον ΚΑΕ …... . 

 

 

συμφώνησαν και δέχθηκαν τα εξής:   

 

1. Αντικείμενο της σύμβασης  

1.1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων και με την ως άνω ιδιότητά του, που για συντομία θα 

ονομάζεται στο εξής «Μ.Φ.Ι.», αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, που για 

συντομία θα ονομάζεται στο εξής «Ανάδοχος», την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (cpv 

90600000-3) των κτιρίων 2, 4 και 5 επί της οδού Στ. Δέλτα 8 και Εκάλης 2 και του κτιρίου 3 

επί της οδού Εκάλης 7 και Αιγίνης, όπως αυτά αναφέρονται και στον πίνακα του 
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Παραρτήματος Β (ΙΙΙ) της προκήρυξης. Διευκρινίζεται ότι στους εργαστηριακούς χώρους ο 

καθαρισμός των δαπέδων θα γίνεται με ειδικό μέσο καθαρισμού, το οποίο θα προμηθεύει 

το Μ.Φ.Ι. στον Ανάδοχο. Τα όργανα και οι εργαστηριακοί πάγκοι δεν εντάσσονται στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες καθαρισμού του Αναδόχου. Για το συγκεκριμένο περιορισμό θα 

λάβουν ενυπόγραφη ενημέρωση οι εργαζόμενοι του αναδόχου στην καθαριότητα. 

1.2. Ο Ανάδοχος, δηλώνει ότι αφού επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Μ.Φ.Ι. και 

εξέτασε επισταμένως τις τοπικές συνθήκες, δηλώνει ότι διαθέτει τις προδιαγραφές, έμπειρο 

και κατάλληλο προσωπικό καθώς και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, υποστήριξη 

και εμπειρία για την καθαριότητα των χώρων, γραφείων και εγκαταστάσεων. 

  

2. ΑΜΟΙΒΗ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   

2.1. Η αμοιβή για την υπηρεσία του καθαρισμού των κτιρίων του Μ.Φ.Ι., συμφωνείται 

στο καθαρό ποσό των ………… ευρώ (…… €) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι στο συνολικό ποσό των 

……….. ευρώ ( ……… €).  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις: α) κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, β) κράτηση 

ύψους 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, γ) κράτηση φόρου 

εισοδήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επί του καθαρού ποσού της αμοιβής. 

Το ΜΦΙ δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση έναντι του Αναδόχου πέραν της καταβολής της 

ανωτέρω αμοιβής. 

2.2. Η αμοιβή του Ανάδοχου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω ετήσια 

προσφορά αυτού, που αφορά στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων του 

Ινστιτούτου. Από το καθαρό ποσό της οικονομικής προσφοράς του Ανάδοχου δια το σύνολο 

των τετραγωνικών προς καθαρισμό (………..€/2.974,18 m2) προκύπτει το ετήσιο καθαρό 

κόστος καθαρισμού ανά τετραγωνικό (………….€) πλέον ΦΠΑ 24%.  

Αντίστοιχα το μηνιαίο καθαρό κόστος καθαρισμού ανά τετραγωνικό προσδιορίζεται στο 

ποσό των ………….€ (………..€/12 μήνες) πλέον ΦΠΑ 24%. Για τον υπολογισμό της μηνιαίας 

αμοιβής του Ανάδοχου, θα πολλαπλασιάζεται το μηνιαίο καθαρό κόστος καθαρισμού ανά 

τετραγωνικό (………..€ x m2) με τα τετραγωνικά των κτιρίων που καθαρίζονται πλέον ΦΠΑ 

24%.  

 

Συγκεκριμένα το συνολικό μηνιαίο καθαρό κόστος καθαρισμού των κτιρίων αναλύεται ως 

κάτωθι:  

 

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΕΣ ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (m²) ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ (m²) 

2 ΙΣΟΓΕΙΟ 290.60  

Α' ΟΡΟΦΟΣ 290.60  

ΥΠΟΓΕΙΟ 144.00  

3 ΙΣΟΓΕΙΟ 533.97  
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 Α' ΟΡΟΦΟΣ 506.95  

 ΥΠΟΓΕΙΟ 315.68  

4 ΙΣΟΓΕΙΟ 100.15  

Α' ΟΡΟΦΟΣ ----------  

ΥΠΟΓΕΙΟ ----------  

5 ΙΣΟΓΕΙΟ 100.00  

Α' ΟΡΟΦΟΣ 62.05  

ΥΠΟΓΕΙΟ ---------  

ΣΥΝΟΛΟ:   2.344  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ € 

 

2.3. Η μηνιαία αμοιβή του Ανάδοχου σύμφωνα με την παρούσα και των ανωτέρω 

πίνακα, για τον καθαρισμό των κτιρίων, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των ………… ευρώ και  

………. λεπτών (……….€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των ……… ευρώ και ……… 

λεπτών (……….€). Το Μ.Φ.Ι. δεν έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση έναντι του 

Ανάδοχου πέραν της καταβολής της ανωτέρω αμοιβής.  

2.4. Το συνολικό κόστος του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ινστιτούτου και τον ΚΑΕ 

0845. Όλα τα υλικά και τα μηχανικά μέσα καθαρισμού θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και 

περιλαμβάνονται στην αμοιβή του, όπως αναφέρεται στη με Αρ. Πρωτ... ………….., 

υποβληθείσα προσφορά του Ανάδοχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης το 

οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  

2.5. Η ως άνω τιμή κόστους/τετραγωνικό είναι σταθερή και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν 

έχει το δικαίωμα να τη μεταβάλει για καμία αιτία μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια της σύμβασης, για την εκπλήρωση του έργου που ανατίθεται στον Ανάδοχο, 

ορίζεται από 1.1.2018 έως 31.12.2018. 

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μ.Φ.Ι.  

Το Μ.Φ.Ι. υποχρεούται να παρέχει όλες τις πληροφορίες που θα ζητηθούν από τον Ανάδοχο 

για την πραγματοποίηση του έργου.  

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατά τη διάρκεια των εργασιών που 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, το απαραίτητο έμπειρο προσωπικό και τα 

απαραίτητα μηχανικά μέσα (πχ ηλεκτρικές σκούπες) και υλικά καθαρισμού, με τα οποία 

είναι σε θέση να εκτελεί και να αποπερατώνει εμπρόθεσμα και προσηκόντως την εργασία 

του. 
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5.2. Το προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος, συνομολογείται ρητά ότι δεν έχει καμία 

νομική σχέση, υποχρέωση ή δεσμό με το Μ.Φ.Ι. 

5.3. Ο Ανάδοχος δηλώνει και υπόσχεται ότι το προσωπικό που θα διαθέσει για τον 

καθαρισμό των κτιρίων δεν θα προκαλέσει φθορές, δεν θα καταστρέφει, υπεξαιρεί ή 

εξαφανίζει έγγραφα του Μ.Φ.Ι. και θα τηρεί απόλυτη εχεμύθεια όσων λαμβάνει γνώση 

κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Ειδικά ως προς τους εργαστηριακούς χώρους, ο 

Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα τηρεί τους προβλεπόμενες περιορισμούς και τον ειδικό τρόπο 

καθαρισμού αυτών και φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία κατά την παροχή των 

υπηρεσιών καθαρισμού.  

5.4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της κείμενης 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή να καταβάλλει τις 

νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενούς του, οι οποίες και δεν μπορεί να είναι σε καμία 

περίπτωση κατώτερες των προβλεπόμενων της Σ.Σ.Ε., να τηρεί το ωράριο, την ασφαλιστική 

κάλυψη, όπως και τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π.  

5.5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των διατάξεων της νομοθεσίας 

για όλες τις ποινικές και αστικές συνέπειες που δύναται να προκύψουν σε περίπτωση 

παραβάσεως της παρούσας σύμβασης καθώς και των ως άνω διατάξεων και κανονισμών εκ 

μέρους αυτού ή του προσωπικού του κατά την εκτέλεση του έργου της σύμβασης.  

5.6. Οι παντός είδους μισθοί, εισφορές προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αποζημιώσεις 

για τυχόν επερχόμενα εργατικά ατυχήματα ή παντός είδους αδικήματα του 

απασχολούμενου προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και καμία απολύτως 

ευθύνη φέρει το Μ.Φ.Ι. Το δε απασχολούμενο προσωπικό σε καμία περίπτωση δεν έχει 

εργασιακή σχέση με το Μ.Φ.Ι.  

5.7. Στο τέλος κάθε μήνα ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αποδεικτικό θεωρημένο από 

τον αρμόδιο για την παραλαβή των υπηρεσιών υπάλληλο του Μ.Φ.Ι., στο οποίο θα 

αναφέρεται η ημερομηνία εκτέλεσης των υπηρεσιών, καθώς και η σύμβαση σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε.  

 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4144/2013 

Τα κάτωθι στοιχεία, που πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη σύμβαση και 

αφορούν: 

 

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

 β) Στις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

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

 δ) Στο ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές των εργαζομένων. 

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

 στ) Στα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 
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Αναφέρονται αναλυτικά στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου η οποία συνιστά 

αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.  

 

7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες του έργου του Μ.Φ.Ι. σε εργάσιμες 

ημέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου, Κυριακής, εορτών και επίσημων αργιών. Ως 

καθημερινή ώρα έναρξης εργασιών ορίζεται η 16.00 μ.μ. 

7.2. Οι ημερήσιες και μηνιαίες υποχρεώσεις καθαριότητας του Ανάδοχου, αναλύονται 

στο Παράρτημα Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

8.1. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης µε αριθμό ………….. ποσού …………. ευρώ (………€), που καλύπτει σε ποσοστό 

το 5% επί της συνολικής δυνητικής αξίας της σύμβασης χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, 

ισχύος μέχρι την 31.12.2018.  

8.2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την 

οριστική ολοκλήρωση των υπηρεσιών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

8.3. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Μ.Φ.Ι. σε περίπτωση παράβασης 

κάποιου όρου της παρούσας, σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση για 

επικείμενη κατάπτωση.  

 

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ελέγχεται καθημερινά καθώς και η 

μηνιαία παραλαβή τους θα βεβαιώνεται με σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής 

Υπηρεσιών, αφού ο Ανάδοχος έχει υποβάλει στην Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού 

του Μ.Φ.Ι. κ. Αντωνία Ρωμαντζά, αποδεικτικό στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία 

εκτέλεσης των υπηρεσιών καθώς και η σύμβαση σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα και θα γίνεται μετά 

τη μηνιαία παραλαβή της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών από την Επιτροπή Υπηρεσιών. Η 

Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού του Μ.Φ.Ι. κ. Αντωνία Ρωμαντζά βεβαιώνει την 

καλή εκτέλεση,  μετά την προσκόμιση επίσημου τιμολογίου, ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας, όπου και όπως ορίζει ο νόμος. 

Η εξόφληση του νομίμου παραστατικού πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα 

εξήντα (60) ημερών από την υποβολή αυτού.  
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11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1. Το Μ.Φ.Ι. έχει το δικαίωμα, επιφυλασσόμενο των δικαιωμάτων του, να καταγγείλει 

άμεσα και αζήμια γι’ αυτό την παρούσα σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε 

περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, αλλά και των 

κανόνων καλής εκτέλεσης και κοινής πρακτικής σε παρόμοιες υπηρεσίες.  

Συγκεκριμένα, το Μ.Φ.Ι. δύναται να καταγγείλει την παρούσα στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεν 

λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα ορθής παροχής των υπηρεσιών. Ειδικότερα, 

συμφωνείται ότι στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων συστάσεων - τουλάχιστον τριών (3) 

- για μη ορθή παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού, το Μ.Φ.Ι. έχει το δικαίωμα να κηρύξει 

έκπτωτο τον Ανάδοχο, με έγγραφη κοινοποίηση σ’ αυτόν, εντός δέκα (10) ημερών. 

11.2.  Το Μ.Φ.Ι. δύναται να καταγγείλει την παρούσα και όταν διαπιστωθούν παραβάσεις 

των όρων του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών.  

11.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από το Μ.Φ.Ι. καθώς και για κάθε θέμα 

που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, ενώ θα καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Μ.Φ.Ι. η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης (……………………) και ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος από κάθε δικαίωμά του 

που απορρέει από τη σύμβαση. 

11.4. Ο Ανάδοχος έχει ανάλογα δικαιώματα σε περίπτωση παράβασης ουσιώδους όρου 

της παρούσας σύμβασης από το Μ.Φ.Ι., δικαιούμενος να αμειφθεί για το έργο που 

εκτέλεσε μέχρι το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης. 

 

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας, που αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία, 

συμφωνείται ρητά ότι τόσον το Μ.Φ.Ι., όσο και ο Ανάδοχος δεν θα ευθύνονται για την 

καθυστέρηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους που αναφέρονται στη 

σύμβαση αυτή. 

 

13. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ Μ.Φ.Ι. και Ανάδοχου σχετικά με τη σύμβαση αυτή και 

εφόσον η διαφωνία δεν μπορεί να λυθεί συναινετικά, αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι 

τα ελληνικά δικαστήρια με έδρα την Αθήνα, στη δικαιοδοσία των οποίων τα συμβαλλόμενα 

μέρη υπάγουν τις διαφορές τους.  

 

Οι όροι της παρούσας σύμβασης αποτελούν την οριστική συμφωνία των δύο 

συμβαλλομένων και καμία άλλη προφορική υποχρέωση η υπόσχεση, που τροποποιεί, 

καταργεί ή αλλοιώνει τους όρους της παρούσας σύμβασης, δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρη. 

Τροποποίηση της παρούσας μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως. 
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Σε πίστωση των προαναφερθέντων, η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δυο πρωτότυπα 

αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

υπογράφεται και ο κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Μ.Φ.Ι.                   Ο Ανάδοχος 
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