Α.Π.: 33026
Ημερομηνία 24/08/2021

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ” ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσιών:
Τύπος Προμήθειας:
Τίτλος Προμήθειας:
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.)
σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ:
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σε ευρώ
(€):
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται η
Προμήθεια:

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Κωδικός έργου ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.:
Κωδικός έργου/πράξης του Φορέα
Χρηματοδότησης:
Κριτήριο επιλογής του αναδόχουπρομηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης):
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.
ΘΡΑΚΗΣ
“Απευθείας” Ανάθεση
Προμήθεια υπηρεσιών
Υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων σε
Κομοτηνή, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη
5.403,22€
1.296,77€
«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες
ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και
μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από
παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014- 2020
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΚΕ 82490
5049099
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της
υπηρεσίας
κος Λαμπρίδης Ευθύμιος, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
του Δ.Π.Θ., email: elamprid@he.duth.gr

Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00

ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να
περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το
αργότερο μέχρι:
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Σχολή
Ανθρωπιστικών και Κλασικών Σπουδών, Δ.Π.Θ.
Γραφείο Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Λαμπρίδη
Ισόγειο
Παναγή Τσαλδάρη 1
Κομοτηνή
Τ.Κ. 69100
Τηλ. Επικοινωνίας: 25310 39469
Ή
Μέσω e-mail προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ.
Λαμπρίδη, στο duth.roma@gmail.com
Οι προσφορές που κατατίθενται με email, απαιτείται
να έχουν ψηφιακή (ηλεκτρονική) υπογραφή από τον
νόμιμο εκπρόσωπο.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών:

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων
επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το
αντικείμενο της διαδικασίας ανάθεσης

Επιλεχθείσες σχολικές μονάδες σε Ξάνθη,
Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη. Μία (1) σχολική
μονάδα ανά πόλη, σύνολο τρεις (3)
Βασιλική Αθανασιάδου, Τηλ. Επικοινωνίας: 25310
39469, email:duth.roma@gmail.com

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα μετο Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016):
Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου του ως άνω αναφερόμενου έργου.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του έργου, έχουν συσταθεί τμήματα γραμματισμού και
λοιπών εμψυχωτικών δραστηριοτήτων, ωφελούμενοι των οποίων είναι μαθητές Ρομά. Οι δράσεις του
έργου αναφορικά με τα παραπάνω τμήματα πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου (14:3017:30) και εντός των επιλεγμένων σχολικών μονάδων. Πρόκειται για τρεις συνολικά σχολικές μονάδες
σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη (μία σε κάθε περιοχή).
Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κρίνεται απαραίτητη, καθώς είναι αναγκαίος ο καθαρισμός των
σχολικών μονάδων με το πέρας των δραστηριοτήτων που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου,
προκειμένου οι χώροι να απολυμαίνονται για την υποδοχή των μαθητών που φοιτούν στις
συγκεκριμένες δομές.

Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι:
Α) Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, είναι
εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και των επιμέρους κατηγοριών αυτού, και θα
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του.
Β) Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, και
όπως αναλύεται διεξοδικώς στην Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ9Ρ5).

Β. Υπηρεσίες προς παροχή
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α/α
Υπηρεσίας
(1)

1

Υπηρεσία
(2)

(3)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(4)

1

5.403,22

Ποσότητα

Υπηρεσίες
καθαριότητας
σχολικών
μονάδων σε
Κομοτηνή, Ξάνθη
και
Αλεξανδρούπολη
Σύνολο

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

5.403,22

(5)

24%

(6)

Συνολική
αξία
(€)
(7)

1.296,77

6.699,99

1.296,77

6.699,99

ΦΠΑ (*) (€)

(*) Η απόδοση του ΦΠΑ θα γίνει βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Προϋπολογιζόμενο κόστος συνολικής προμήθειας υπηρεσιών: 5.403,22€ πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ 24% (1.296,77€).
Σημειώνεται πως οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων εκτός από τον
Φ.Π.Α. (αποδοχές εργαζομένων, ασφαλιστικές εισφορές, διοικητικό κόστος, κρατήσεις, αναλώσιμα
υλικά και εργολαβικό κέρδος) και κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης,
κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) που βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να
έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α.
Η τιμή θα έχει υπολογισθεί στα πλαίσια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.),
που αφορά τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και τους
κανόνες της εργατικής νομοθεσίας και δε θα υπολείπεται των κατωτάτων ορίων της Εθνικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Απαράβατος όρος είναι η Οικονομική προσφορά να περιλαμβάνει βάσει του ν. 3863/2010, άρθρο 68
(«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
22 του ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88/τ.Α/18-4-2013), σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς τα
κάτωθι στοιχεία:
1) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
2) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
3) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι
4) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων. (Το εργατικό κόστος θα είναι σύμφωνα και με τις ώρες και το προσωπικό που έχουν
δηλώσει οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Το εργατικό κόστος θα πρέπει να υπολογισθεί στη βάση του
συμβατικού ημερομισθίου που προβλέπεται από την οικεία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), τις ανάλογες προσαυξήσεις τους
5) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά των αποδοχών.
6) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων και πόσα
κτίρια θα καθαρίζονται.
7) Το Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους.
8) Το κόστος των αναλωσίμων.
9) Το εργολαβικό τους κέρδος και
10) Τις νόμιμες, υπέρ Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεις.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ: οι διαγωνιζόμενοι θα αναλύουν ξεχωριστά πώς προκύπτει το ποσό των μηνιαίων αποδοχών
ανά εργαζόμενο, αναφέροντας αναλυτικά τις αποδοχές (ωρομίσθιο, προσαυξήσεις επιδομάτων
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Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας κλπ) καθώς και τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, ώστε να μπορεί να
ελεγχθεί το εργατικό κόστος της οικονομικής προσφοράς τους.)
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην οικονομική προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης
εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων σε Κομοτηνή, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη
Επωνυμία Διαγωνιζόμενου:
Μηνιαίο Συνολικό
α/α
Ανάλυση
κόστος κατ' μηνιαίο
άτομο € κόστος €
Κόστος Μισθοδοσίας
1.

Συνολικό
κόστος
έργου €

α) Προϋπολογιζόμενο ποσό που αφορά τις πάσης φύσεως
νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων.
β) Ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα προϋπολογισθέντα
ποσά.
Λοιπά κόστη (Ονοματίστε κατά περίπτωση)

2.

α) κόστος αναλώσιμων υλικών
β) ……..

3.
4.

Εύλογο διοικητικό κόστος
Εργολαβικό κέρδος

5.

Κόστος νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων

6.

Σύνολο οικονομικής προσφοράς πλέον ΦΠΑ
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

7.

Ημέρες και ώρες εργασίας

8.

Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο που καθαρίζει

9.

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι
εργαζόμενοι

Β2. Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέσει τρεις εργαζομένους, έναν για κάθε μία από τις σχολικές
μονάδες σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.
Ενδεικτικό χρονικό διάστημα παροχής της υπηρεσίας- εφόσον τα Δημοτικά Σχολεία είναι ανοικτά και
δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους λόγω πανδημίας covid- 19 ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας : Από
15 Σεπτεμβρίου 20201 έως 30 Ιουνίου 2021, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες εκτός
των κατά Νόμο εξαιρέσιμων αργιών) και για μία ώρα το απόγευμα αμέσως μετά το πέρας των δράσεων
παρέμβασης του έργου.
Σημειώνεται πως το οικονομικό τίμημα (το οποίο θα οριστεί ως ημερήσιο ύστερα από την οικονομική
προσφορά) δε θα καταβάλλεται για τις ημέρες που τα Δημοτικά Σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω
πανδημίας Covid- 19 ή άλλων λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω επίσημων αργιών, ημέρες κατά τις οποίες δε
θα παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες.
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Οι απαιτούμενες εργασίες αφορούν τον καθαρισμό και την απολύμανση των αιθουσών διδασκαλίας,
διαδρόμων, κλιμακοστασίων και χώρων υγιεινής (WC) του σχολείου
Σύνολο τετραγωνικών μέτρων κάθε σχολικής μονάδας: 150 τμ
Αριθμός αιθουσών σε κάθε σχολική μονάδα: 3
Αριθμός WC σε κάθε σχολική μονάδα: 2
Όροφος: Ισόγειο
Συγκεκριμένα, καθημερινά θα εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: ξεσκόνισμα των επιφανειών των
εγκατεστημένων στους χώρους επίπλων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων με υγρό καθαρισμού,
απολύμανση πόμολων, καθαρισμός δοχείων απορριμμάτων και επανατοποθέτηση σακουλών.
Σημειώνεται πως ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (κάδος,
παρκετέζα, σφουγγαρίστρα, σκούπα, φαράσι κλπ) και τα αναγκαία αναλώσιμα (σακούλες
απορριμμάτων, απορρυπαντικά, γάντια καθαρισμού μιας χρήσης κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών
και η μεταφορά των υλικών και των καθαριστριών θα γίνεται με μεταφορικό μέσο του Αναδόχου.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς τις παρακάτω ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα Ανακοίνωση.
α) Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα ή/και σε Ιδιώτες.
Συγκεκριμένα ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία (2016, 2017, 2018)
τουλάχιστον τρεις (3) ετήσιες συμβάσεις σε καθαρισμό παρομοίων εγκαταστάσεων (καθαρισμός ΑΕΙ, ΤΕΙ
και σχολικών κτιρίων οποιαδήποτε βαθμίδας). Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο
των συμβάσεων αυτών.
2. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου από φορείς με τους οποίους συνεργάστηκε ο προσφέρων, για όλα
τα έργα.
β) Να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να βεβαιώνεται:
1. Ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να διαθέσει ο προσφέρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών.
2. Ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός (κάδος, παρκετέζα, σφουγγαρίστρα, σκούπα, φαράσι κλπ) και τα
αναγκαία αναλώσιμα (σακούλες απορριμμάτων, απορρυπαντικά, γάντια καθαρισμού μιας χρήσης κλπ)
για την εκτέλεση των εργασιών.
3. Η μεταφορά των υλικών και των καθαριστριών θα γίνεται με μεταφορικό μέσο του Αναδόχου.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά από επίσημα Ινστιτούτα ή
επίσημες υπηρεσίες ότι εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015
ή ισοδύναμό του, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμό του και
Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας ΕΛΟΤ:1801: 2008/BS,OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμό
του.
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
πιστοποιητικά που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, ήτοι:
α) ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή άλλο ισοδύναμο
β) ISO 14001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή άλλο ισοδύναμο
γ) OHSAS 18001:2007 Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας ή ισοδύναμο.

Γ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
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Οι προσφορές θα κατατίθενται:
Α. Μέσω e-mail προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Λαμπρίδη, στο duth.roma@gmail.com
Οι προσφορές που κατατίθενται με email, απαιτείται να έχουν ψηφιακή (ηλεκτρονική) υπογραφή από τον
νόμιμο εκπρόσωπο.
Β. Ταχυδρομικώς, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………… / …………………………………………………. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: …………………………………………………………………….. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: …………………………………………………….…………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Για τη Διαδικασία Προμήθειας με “Απευθείας ανάθεση”: «Υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων σε
Κομοτηνή, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη»
Κωδικός Έργου: ΚΕ 82490
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Λαμπρίδης Ευθύμιος
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κλασικών Σπουδών, Δ.Π.Θ.
Γραφείο Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Λαμπρίδη, υπ’ όψιν κας. Αθανασιάδου
Ισόγειο, Παναγή Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100
Τηλ. Επικοινωνίας: 25310 39469
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Η ως άνω υποχρέωση αφορά τους προσωρινούς αναδόχους για τους οποίους το ποσό ανάθεσης είναι
μεγαλύτερο ή ίσο των €2.500,00 πλέον ΦΠΑ:


Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή του υποψηφίου
νομικού προσώπου:
Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού
φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο γράφονται τα πλήρη στοιχεία
του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας).



Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπη) του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει εις βάρος
του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:α) συμμετοχή σε
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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 της25.6.1997, 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
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 εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου
(όπως ορίζεται στη περίπτωση του άρθρου 79Α ν.4412/2016), ήτοι ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τα παραπάνω αδικήματα εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του
νομικού προσώπου που εκπροσωπεί και των υπολοίπων μελών της διοίκησης του, δηλαδή:
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o στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιούχων εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.),
και από τους υπόλοιπους διαχειριστές,
o στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της
ημερομηνίας της ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών ανάθεσης από τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο.


Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας του
προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ως άνω
παράγραφο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Οι επίσημες
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53
μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά της εν λόγω ανακοίνωσης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα ή αν πρόκειται για αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφωναπό νομίμως
επικυρωμένα αντίγραφα είτε από δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο (σύμφωνα με το άρθρο 11 του
Ν.2690/1999), των οποίων η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και αλήθειας των
υποβαλλόμενων αντιγράφων.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ.
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