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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΡ/05/2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» 

με εκτιμώμενη αξία 30.000,00 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), έχοντας υπόψη: 

 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 

πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 

324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  ΠΡ/05/2022 

CPV:  (CPV): 90900000-6 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
Συνολικός προϋπολογισμός σύμβασης: 30.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 

37.200,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατ’ άρθρο 

118 και 328 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
04.02.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09.02.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10.02.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 

ΑΔΑ: ΨΥΒΖ46ΜΨ84-ΞΛ8
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- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115)  

- της υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- με αρ. πρωτ. 64233/08.06.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 

Β’2453/9-6-2021) 

- της αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α’44) 

- της αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις», 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

- του ν.2690/1999 (Α' 45) «“Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

- τον ν. 4482/2017 (Β' 102) “Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα 

της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει σήμερα και μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 41 

του Ν 4640/2019 (Α’ 190), 

- Την υπ’ αριθ. 15/Θέμα 1/7-8-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., με την οποία 

συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, και ανατέθηκαν στον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου (κατά συντρέχουσα 

αρμοδιότητα). 

- Την υπ’ αριθ. 3.7 παρ. 11/Συνεδρίαση 5/28.5.2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. περί «Ανάθεση 

Αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο». 

- Την ανάγκη συνεχούς και αδιάλειπτης καθαριότητας των χώρων, εγκαταστάσεων και του στόλου των 

λεωφορείων του ΟΑΣΘ . 

- Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 125/2021 με αριθμό ΔΚ2021/6 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 21REQ008905971)  

- και την με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/165067/ΟΑΣΘ Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΩΗ2465ΧΘΞ-

ΙΞΡ και ΑΔΑΜ 21REQ009033545)  

- την με αριθ. πρωτ. Βεβαίωση 5088/13.12.2021 (ΑΔΑ 68Χ146ΜΨ84-50Μ) της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών. 

- Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη παρ. 10 άρθρο 34 του ν.4484/2017, μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού 

ο φορέας της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% ανά αναλυτικό 

λογαριασμό Γενικής Λογιστικής πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους για 

περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες και ότι, δε γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 
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- Την υπ’ αριθ. 129/05-01-2022 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. με την 

οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και η συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής της 

διαδικασίας. 

- Την με αριθ. 1/14-01-2022 Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την 

σύμβαση «Παροχή υπηρεσιών για τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, 

ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» 

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1230/28-01-2022 Ενιαίο Πρακτικό της Επιτροπής για τον έλεγχο 

δικαιολογητικών και την αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της ως άνω με αριθ. 

1/14-01-2022 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, με το οποίο προτείνεται η κήρυξη της της διαδικασίας 

ως άγονης και η επανάληψη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με τροποποίηση των όρων της 

πρόσκλησης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα. 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1249/28-01-2022 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. 

με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής  

- Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1535/04.02.2021 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. με 

την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με μερική τροποποίηση των όρων 

της πρόσκλησης και ο ορισμός της Επιτροπής για την αξιολόγηση των προφορών.  

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας 

ανάθεσης κατ’ άρθρο 118, 328 και 330 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

με αντικείμενο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» , για χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων, κατά τις ειδικότερες διατάξεις 

της παρούσας και την ισχύουσα νομοθεσία: 

 

1. NEXUS FACILITY MANAGEMENT ΑΕ, Ποσειδώνος 87, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 2310365436, 

info@nexusf.gr 

2. MEGA CYCLE FACILITY MANAGEMENT ΑΕ, Τζ. Κέννεντυ 16, 56121, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη, 

2310698801, info@megacycle.gr 

3. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ AE, Αισώπου 5-7, 54627, Θεσσαλονίκη, 2310922265 – 2313086440, 

stefanidis.clean@gmail.com 

4. IPIROTIKI FACILITY SERVICES AE, Εγνατίας 154, 54636 εντός ΔΕΘ περ. 15, 2310930180 – 2310 9300191, 

grammatia@ifs.gr, tender@ifs.gr 

 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης: ο Ο.Α.Σ.Θ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής Υπηρεσιών 

καθαριότητας για τους χώρους ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ., με προϋπολογιζόμενη αξία 30.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 37.200,00 ευρώ με ΦΠΑ 

Οι υπηρεσίες εντάσσονται στον κωδικό CPV: 90900000-6 

Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων υπηρεσιών και των χώρων, στους οποίους αφορούν, διατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 

Κριτήριο ανάθεσης: ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών  

Διάρκεια: η ανάθεση των υπηρεσιών θα έχει διάρκεια έξι (6) ημερολογιακών εβδομάδων, με έναρξη την 

ημερομηνία πρόσκλησης του αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 

mailto:info@nexusf.gr
mailto:info@megacycle.gr
mailto:stefanidis.clean@gmail.com
mailto:grammatia@ifs.gr
mailto:tender@ifs.gr
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4412/2016 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της, αν αυτό επέλθει 

μετά την πάροδο της αρχικής της διάρκειας. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ. 

1.2. Δικαιούμενοι υποβολής προσφοράς: Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν μόνο οι προσκαλούμενοι 

οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 330 παρ. 3 του ν. 4412/2016.  

1.3. Χρόνος ισχύς των προσφορών: 60 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών  

1.4. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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 λόγοι που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (παρ. ΙΙΙ) της παρούσας πρόσκλησης. 

1.5. Υποβολή Προσφορών:  

Α. Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καταθέτουν έγγραφη 

προσφορά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ο.Α.Σ.Θ., οδός Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54644, 5ος 

όροφος, το αργότερο μέχρι τις 09.02.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.  

Η προσφορά τους περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

α. Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί και ισχύουν. 

β. Τηρώ τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

γ. Δεν έχω τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

καθώς και στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

δ. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

ε. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

στ. Έλαβα γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ζ. Δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος μου κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

Η ως άνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση το γνήσιο της υπογραφής. 

2. Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για μέρος της προμήθειας. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές αποστέλλονται ταχυδρομικά και παραλαμβάνονται με απόδειξη έκδοσης αριθμού 

πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στον Ο.Α.Σ.Θ., και με δική τους 

ευθύνη, μέχρι την ως άνω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. 

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στις 10.02.2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. στην Θεσσαλονίκη, (οδός Αλ. Παπαναστασίου αρ. 90, ΤΚ 

54644, 5ος). Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού.  
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Λόγω των έκτακτων συνθηκών και της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η αποσφράγιση δεν θα γίνει δημόσια. Οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, μόνο ηλεκτρονικά.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ο.Α.Σ.Θ. με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

Β. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.  

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

(1) Η λέξη «Προσφορά» 

(2) Η επωνυμία του Αναθέτοντα Φορέα (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

(3) Ο αριθμός της παρούσας Πρόσκλησης και το αντικείμενο αυτής «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.»  

(4) Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

(5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από 

τον νόμιμο εκπρόσωπό του και δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ‘ αυτή διορθώσεις οι 

οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση από τη Δ/ση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. - Τμήμα Προμηθειών, e-mail: supply@oasth.gr) και στο τηλ. 2310 981226, 

αρμόδια κ. Αναγνώστου. 

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site του Ο.Α.Σ.Θ. www.oasth.gr 

 

Γ. Σύνταξη οικονομικών προσφορών 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να έχουν την μορφή , όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς ότι , σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 
(ΦΕΚ Α’/115/2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’/88/2013) οι 
προσφέροντες - εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής τους προσφοράς τα παρακάτω στοιχεία:  

α) Τον αριθμό των εργαζομένων. 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων 
 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 
τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

mailto:supply@oasth.gr
http://www.oasth.gr/
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Επιπρόσθετα, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην 

οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην περίπτωση, όπου το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας έχει μεταβληθεί, θα πρέπει να επισυναφθούν τα ισοδύναμα έγγραφα. 

 

1.6. Διαδικασία κατακύρωσης - λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 

Α. Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, 

εντός 10 ημερών από τη σχετική πρόσκληση, πριν από την οριστική κατακύρωση της προμήθειας και 

την υπογραφή της σύμβασης, τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης:  

(1) Γενικό Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.  

(2) Ποινικό μητρώο του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων ( ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), προκειμένου να ελεγχθεί ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού 

του από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, που προβλέπεται στις παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

(3) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, χρειάζεται να προσκομιστεί το τελευταίο 

καταστατικό της εταιρίας ώστε να αναγράφεται ορθώς στην κατακυρωτική απόφαση η πλήρης επωνυμία 

του νομικού προσώπου και όχι ο διακριτικός του τίτλος και παράλληλα να ελεγχθεί η νόμιμη 

εκπροσώπησή του.  

(4) Φορολογική ενημερότητα,  

(5) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

(6) Πιστοποιητικό του Μητρώου Παραβατών Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού, που τηρείται στη 

Δ/ση του ΣΕΠΕ  

(7) Ένορκη βεβαίωση περί μη επιβολής προστίμου για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας για το χρονικό διάστημα, που δεν καλύπτεται από το προαναφερόμενο Μητρώο,  

(8) Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής κυρώσεων οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο, στα πλαίσια εφαρμογής της 

κείμενης περί προμηθειών διατάξεις νομοθεσίας.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Αν και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η 

ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης, οικονομικό φορέα.  

Β. Μετά την οριστική κατακύρωση, ο Ο.Α.Σ.Θ. καλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας τα εξής: εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης, 

ποσού ίσου με το 4% της εκτιμώμενης αξίας της (άρθρο 72 παρ. 4). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει 

διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης.  

Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό ή δεν προσκομίσει τα ανωτέρω έγγραφα 

κηρύσσεται έκπτωτος, με την επιφύλαξη για τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο 

Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα.  
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1.7. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μηνιαίως σε δεκαπέντε (15) ημέρες 

από το τέλος του προηγούμενου μήνα, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και κατόπιν έκδοσης 

του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας.  

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

νομοθεσία, για την παροχή της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

1. Σε κάθε σύμβαση του αναδόχου επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής 

σύμβασης, πλέον 3,60% (χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου) υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Σε κάθε σύμβαση του αναδόχου επιβάλλεται Κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής 

σύμβασης, πλέον 3,60% (χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου) υπέρ Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 350 

παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

Ο Ο.Α.Σ.Θ. απαλλάσσεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% βάσει του άρθρου 64 του Ν. 

4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) στα τιμολόγια των αναδόχων. 

 

1.8. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 

προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί περιγράφονται 

στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 

εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της Παραγράφου Ι  της παρούσας πρόσκλησης. 

 

 

1.9. Λοιποί όροι 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού 

δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 

2016/679 για την Γενική Προστασία Δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016 και Ν. 4624/2019,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, περί π̟ροστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) καθώς και την Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που διαθέτει και εφαρμόζει ο Ο.Α.Σ.Θ., για τα οποία έλαβε γνώση και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ανταλλάσσονται κατά την 

εκτέλεση ή επ’ αφορμή της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης είναι εμπιστευτικές. Εμπιστευτικές 

θεωρούνται πληροφορίες και στοιχεία που δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμη και αν δεν χαρακτηρίζονται 

ως τέτοιες. Τα συμβαλλόμενα μέρη, οι προστηθέντες και βοηθοί εκπλήρωσής τους, υποχρεούνται να μην 

αποκαλύπτουν πληροφορίες που λαμβάνουν από και εξαιτίας της παρούσης, να χειρίζονται με απόλυτη 
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εχεμύθεια όλα τα έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες και εν γένει κάθε στοιχείο που περιέχεται στη 

γνώση ή στην αντίληψή τους. 

 

 

 

 

Για τον Ο.Α.Σ.Θ. 

 

 

Καθηγ. Γεώργιος Σκόδρας 

Διευθύνων Σύμβουλος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τον καθαρισμό κτιριακών και λοιπών 

εγκαταστάσεων (σταθμαρχείων, σταθμών μετεπιβίβασης, χώρων αναμονής, εκδοτηρίων, κλπ.) του Ο.Α.Σ.Θ., 

για χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων  , σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα και με τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

Οι χώροι καθώς και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών περιγράφονται παρακάτω στην παρ. IV του 

Παραρτήματος Ι.  

Οι προς προμήθεια υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

90900000-6 [Υπηρεσίες καθαρισμού]. 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ο.Α.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει αναλόγως και αζημίως τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και αντιστοίχως το τίμημα, αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτες 

περιστάσεις, που καταργούν την ανάγκη για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 

ειδοποιείται τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα. 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ. 

Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του 
Φορέα. 

ΙΙΙ. 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 ακόλουθους λόγους: 

i) 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), 

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 της 

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, 
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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). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα 

οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της εταιρείας, ή 
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στον 

κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

ii) Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

α) όταν ο αναθέτων φορέας 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 

β) όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α` και β` της παρ. 2.2.3.2. θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, 

με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 

του. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 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. 

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται: α) στις παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2 κατ` εξαίρεση, 

για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή β) 

ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 

της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

iii) Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με επαγγελματικό παράπτωμα.  

α) Οι οικονομικοί φορείς τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

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

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

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

ΑΔΑ: ΨΥΒΖ46ΜΨ84-ΞΛ8



 

 
 
 
 
Αριθ. πρωτ.  ΠΡ/05/2022 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Θεσσαλονίκη  04/02/2022 
 

13 
 

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

αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραπάνω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, νοείται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 

γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

Οι υποψήφιες εταιρίες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, αποκλείονται από την παρούσα διαγωνιστική 

διαδικασία σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, ως τέτοια νοούμενα τα εξής: 

ι) η επιβολή σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους  

ιι) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή 

ιιι) εάν σε βάρος του έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 

παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` 

εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης και σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

β) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

γ) Οικονομικός φορέας αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης εάν τελεί υπό 

πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

όρους αυτή ή αν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό 
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φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

IV. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΟΑΣΘ  

Ι. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού των χώρων του Ο.Α.Σ.Θ. (βλ. παρακάτω 
αναλυτικό πίνακα Α) δύο (2) φορές την εβδομάδα σε εργάσιμες ημέρες  (Δευτέρα έως Παρασκευή) και πλήρες 
οκτάωρο, σε συνεννόηση με την εκάστοτε Διεύθυνση που αφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικότερους 
όρους:  
 
α. Για τον καθαρισμό των χώρων των δύο (2) αμαξοστασίων (Φοίνικας – Σταυρούπολη) θα απασχολούνται δύο 

(2) καθαριστές σε κάθε αμαξοστάσιο. 
 
β. Για τον καθαρισμό των κεντρικών γραφείων (οδός Αλ. Παπαναστασίου 90) θα απασχολούνται δύο (2) 

καθαριστές. Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια, σύμφωνα με 
τις ανάγκες των υπηρεσιών. 

 
γ. Για τον καθαρισμό των Σταθμαρχείων ΙΚΕΑ (Α-Β) και Σ.Μ. Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού  καθώς και για τα 

εκδοτήρια, που βρίσκονται εντός του χώρου του Σταθμού Μετεπιβίβασης ΙΚΕΑ και του Σ.Μ. Νέου 
Σιδηροδρομικού Σταθμού, θα χρησιμοποιούνται δύο (2) καθαριστές, ένας σε κάθε βάρδια. Ο καθαριστής 
του Σταθμού Μετεπιβίβασης ΙΚΕΑ εκτελεί τις υπηρεσίες καθαριότητας και στο χώρο εκδοτηρίου του 
Αεροδρομίου. 

 
δ. Για τον καθαρισμό των Σταθμαρχείων ΛΑΓΚΑΔΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ και ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, καθώς και για 

τα εκδοτήρια, που βρίσκονται εντός του χώρου του Σταθμού Μετεπιβίβασης Λαγκαδά και Σταυρούπολης, 
θα χρησιμοποιείται ένα (1) άτομο, σε κάθε σταθμό. 

 
ε. Στους χώρους που συστεγάζονται, οι εργασίες καθαρισμού πραγματοποιούνται ταυτόχρονα μιας και 

αποτελούν ενιαίους χώρους. 
 
ζ. Οι τακτικές εργασίες καθαρισμού στους Σταθμούς Μετεπιβίβασης είναι οι εξής:  

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

1. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων. 

2. Ξεσκόνισμα γραφείων και λοιπών επίπλων 

3. Καθάρισμα διακοσμητικών ειδών (κάδρων, μπιμπελό, στόρια κ.λπ.) 

4. Καθάρισμα τηλεφωνικών και άλλων συσκευών (FAX, αριθμομηχανές, κ.λπ.) 

5. Καθαρισμός αποτυπωμάτων, λεκέδων, κ.λπ. από πόρτες και κουφώματα. 

6. Καθαρισμός καρεκλών και πολυθρόνων 

7. Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας. 

8. Αφαίρεση αραχνών όποτε παρουσιάζονται. 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

1. Σκούπισμα πεζοδρομίων - χώρου διέλευσης λεωφορείων. 

2. Άδειασμα καλαθιών αχρήστων 
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ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

1. Καθαρισμός και απολύμανση λεκανών και νιπτήρων εσωτερικά - εξωτερικά. 

2. Καθαρισμός καθρεπτών και σαπουνοθηκών. 

3. Καθαρισμός πλακιδίων τοίχου. 

4. Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας. 

5. Σκούπισμα και πλύσιμο δαπέδων. 

6. Τοποθέτηση αποσμητικού υγρού. 

Οι περιοδικές εργασίες καθαρισμού στους Σταθμούς Μετεπιβίβασης είναι οι εξής:  

1. Στέγαστρα: καθαρισμός (ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα, αποκόλληση εντύπων, καθαρισμός γραμμάτων 

κ.λπ.), καθισμάτων, σιδηρών πλαισίων και υαλοπινάκων, τέσσερις φορές τον μήνα (κάθε 1η, 8η, 15η και 

22η). Είναι δυνατόν να ορισθεί και εβδομαδιαίος καθαρισμός των στεγάστρων κατά ομάδες. 

2. Σφουγγάρισμα πεζοδρομίων μια (1) φορά ανά επτά (7) ημέρες. 

3. Φυτά χώρου: Πότισμα - περιποίηση (για διατήρηση αυτών σε καλή κατάσταση). 

4.  

η. Οι ανά 15ήμερο εργασίες καθαρισμού στις λοιπές αφετηρίες, εκδοτήρια και wc είναι:  

Διενεργούνται όλες οι ανωτέρω εργασίες των σταθμών μετεπιβίβασης, στο βαθμό και στην έκταση που 

υπάρχουν στους χώρους αυτούς. 

ΙΙ. Οι καθαριστές θα μετακινούνται με όχημα της Αναδόχου εταιρίας και ο καθαρισμός θα γίνεται τακτικά και 

περιοδικά ανά δεκαπέντε (15) ημέρες και έκτακτα κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Θ., αν υπάρξει αυξημένη ρύπανση 

σε κάποια αφετηρία ή κάποιο εκδοτήριο επιβάλλει τον έκτακτο καθαρισμό. Ο επιμερισμός της καθαριότητας 

των στάσιμων εργατών καθαριότητας, θα γίνεται με την καθοδήγηση της εκάστοτε Διεύθυνσης που αφορά. 

ΙΙΙ. Οι διευθύνσεις και τα τετραγωνικά μέτρα (όπου απαιτείται) των χώρων του ΟΑΣΘ, στους οποίους αφορά η 

παρούσα σύμβαση, αναφέρονται στον Αναλυτικό πίνακα Α, που ακολουθεί. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Α.Σ.Θ. 

Α/Α 
ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 
ΧΩΡΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΝΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ 

1 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Κτίριο γραφείων (6) ορόφων, 

συνολικής επιφάνειας 2000 τ.μ. 
Αλ. Παπαναστασίου 

90 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 

ΦΟΙΝΙΚΑ 
Στεγασμένοι και προαύλιοι χώροι 

Εθνικής Αντίστασης 
167 – Φοίνικας 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

3 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Στεγασμένοι και προαύλιοι χώροι 

Θερμαϊκού 8 – 
Σταυρούπολη 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

Α/Α ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΑ 
ΣΤΑΘ/
ΧΕΙΟ 

ΑΝΑΜΟ
ΝΗΣ 

ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ 

ΑΝΑΜ
ΟΝΗΣ 
ΕΠΙΒΑ
ΤΩΝ 

WC ΔΙΕΥΝΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ 

1 
Σ. Μ. 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
21 15 21 5,38 Θερμαϊκού 10 Παύλου Μελά 

2 Σ. Μ. ΙΚΕΑ (Α) 4,84 13,08  2 
Ασκληπιού - Λεωφ. 

Γεωρ. Σχολής 
Πυλαίας-
Χορτιάτη 
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3 Σ. Μ. ΙΚΕΑ (Β) 7,7 11,5  8,07 
Ασκληπιού - Λεωφ. 

Γεωρ. Σχολής 
Πυλαίας-
Χορτιάτη 

5 
Σ. Μ. Νέου 

Σιδηροδρομικού 
Σταθμού  

4 53,86  3,63 Μοναστηρίου 26 - 28 Θεσσαλονίκης 

6 Σ. Μ. ΚΤΕΛ (Α) 21    Γιαννιτσών τέρμα 
Αμπελοκήπων-

Μενεμένης 

7 Σ. Μ. ΚΤΕΛ (Β) 24    Γιαννιτσών τέρμα 
Αμπελοκήπων-

Μενεμένης 

8 Σ. Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ 24  24 8,07 
Πάροδος Αχιλλέα 

Τζελίλη 
Λαγκαδά 

9 
Σ. Μ. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 

ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
21  21 3,63 

Λεωφ. Παπανικολάου 
- Λεωφ. Κομνηνών 

Πυλαίας-
Χορτιάτη 

10 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 24 15  5,38 Γυμναστήριο Μίκρας Καλαμαριάς 

11 ΚΗΦΙΣΙΑ 1,57 24  2,89 
Ποσειδώνος - 

Ερυθρού Σταυρού 
Πυλαίας-
Χορτιάτη 

12 ΒΟΥΛΓΑΡΗ 18   2,69 
Λεωφ. Κων. 

Καραμανλή - 
Βούλγαρη 

Θεσσαλονίκης 

13 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 9 21  3,56 
Αλ. Παπαναστασίου - 

Υψηλάντου 
Θεσσαλονίκης 

14 ΠΥΛΑΙΑ  26,88  3,4 Εγνατία - Δελφών 
Πυλαίας-
Χορτιάτη 

15 Α.ΤΟΥΜΠΑ 18   2,69 Κώστα Βάρναλη 35 
Πυλαίας-
Χορτιάτη 

16 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 21   2,69 
Καστοριάς - 
Αμυνταίου 

Θεσσαλονίκης 

17 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 2,69 17,93  2,69 Ν. Ζαΐμη τέρμα Θεσσαλονίκης 

18 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8,58   2,69 Μητροπόλεως 10 - 12 Θεσσαλονίκης 

19 ΣΙΝΔΟΣ 24,5   2,69 Μακεδονομάχων Δέλτα 

20 ΜΕΝΕΜΕΝΗ 18   2,69 
Λορέντζου Μαβίλη – 

Κ. Αιτωλού 
Κορδελιού-

Ευόσμου 

21 ΕΥΟΣΜΟΣ 28   3,63 
Αντ. Τρίτση - 
Νυμφαίου 

Κορδελιού-
Ευόσμου 

22 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 15   2,69 
Κων/νου 

Παλαιολόγου - 
Σινώπης 

Παύλου Μελά 

23 ΠΟΛΙΧΝΗ 15   2,69 Ιφιγενείας τέρμα Παύλου Μελά 

24 ΝΕΑΠΟΛΗ  14,28  2,69 
Λεωφ. Ανδρέα 
Παπανδρέου 

Παύλου Μελά 

25 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΥΚΑΡΠΙΑ 
18   2,69 

Σκλαβενίτης 
Ευκαρπίας 

Παύλου Μελά 
        

Σύνολο 
m2 

756,64 398,88 212,53 66 79,23   

 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Τ.Μ.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ 

1 ΑΝΩ ΠΟΛΗ Λ.ΓΡ.22 18    ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 8 Θεσσαλονίκης 

2 ΜΕΤΕΩΡΑ 13,3    Αγ. Αντωνίου - 
Παπαφλέσσα 

Παύλου Μελά 
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3 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 18    Αλ. Παπαναστασίου 
30 

Νεάπολης - 
Συκεών 

4 
Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ  
ΚΙΒΟ Ο.Α.Σ.Θ. 

15   2,69 
25ης Μαρτίου τέρμα - 

Κοιμητήρια 
Θερμαϊκού 

5 ΦΙΛΥΡΟ 17,49   2,23 Συνοικισμός ΣΠΑΡΤΩΝ 
Πυλαίας-
Χορτιάτη 

6 
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 
15,12    Κοιμητήρια 

Ευκαρπίας 
Παύλου Μελά 

        
Σύνολο 

m2 
101,83 96,91   4,92   

 ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ Τ.Μ.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ 

1 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
4,05   4,05 Λαγκαδά 2 Θεσσαλονίκης 

2 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3,74   3,74 Μητροπόλεως 58 Θεσσαλονίκης 

3 
ΓΟΥΝΑΡΗ - 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 

2,69   2,69 Τσιμισκή 113 Θεσσαλονίκης 

4 Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 15   15 
Παλαιών Πατρών 

Γερμανού 46 
Θεσσαλονίκης 

5 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 2,69   2,69 Αγγελάκη Θεσσαλονίκης 

6 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2,89   2,89 
Αλεξάνδρου 

Παπαναστασίου 89 
Θεσσαλονίκης 

7 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 2,69   2,69 
Αεροδρόμιο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Μίκρας 

8 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
3,74   3,74 

Πλ. Αριστοτέλους με 
Βατικιώτου 

Θεσσαλονίκης 

9 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 4   4 
Λεωφ. Βασιλίσσης 

Όλγας 164 
Θεσσαλονίκης 

10 

(ΛΑΓΚΑΔΑ - 
υπολογίστηκε ήδη 

στο χώρο 
Σταθμαρχείου)  

    Πάρ. Αχιλλέα Τζελίλη - 
Στάδιο 

Λαγκαδά 

11 
Σ.Μ. 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
2,25   2,25 

Σ.Μ. Σταυρ/λης 
Θερμαϊκού 20 

Παύλου Μελά 

12 ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2,69   2,69 ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Αμπελοκήπων-

Μενεμένης 

13 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6,6   6,6 
Μητροπόλεως 12 - 

Βενιζέλου 
Θεσσαλονίκης 

14 ΙΚΕΑ 6,6   6,6 Α.Σ. ΙΚΕΑ 
Πυλαίας 
Χορτιάτη 

15 Ν.Σ.Σ 4,84   4,84 Εντός Ν.Σ.Σ. Θεσσαλονίκης 

Σύνολο 
m2 

128,94 64,47   64,47   

 WC μεμονωμένα       

1 
ΤΕΡΜΑ ΚΑΤΩ 

ΤΟΥΜΠΑΣ 
   1,74 

Επιδαύρου 82 με Α. 
Χανδρινού 

Θεσσαλονίκης 

2 
ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 
   2,69 

Λαμπράκη με Γ.’ 
Σεπτεμβρίου 

Θεσσαλονίκης 
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Σύνολο 
m2 

    4,43   

 

 

 

 

 

V. ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξοπλίσει τους καθαριστές με όλα τα αναγκαία υλικά καθαρισμού, τα 

οποία θα είναι αρίστης ποιότητας, καθώς και τα τροχήλατα βοηθητικά μέσα μεταφοράς των υλικών αυτών 

(καρότσια). Ο απαιτούμενος για την καθαριότητα εξοπλισμός π.χ. (σφουγγαρίστρα, πανιά καθαριότητας, 

σκούπες) κ.τ.λ. είδη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά αποκλειστικά και μόνο για κάθε χώρο 

ξεχωριστά. 

Τα υλικά καθαρισμού του αναδόχου (χημικά κ.λπ.) πρέπει να συνοδεύονται από το «Δελτίο Πληροφοριών 

Ασφαλείας Υλικού» (MSDS) του κατασκευαστή, στην ελληνική γλώσσα, αντίγραφο του οποίου υποχρεούται να 

καταθέτει στον Τεχνικό Ασφαλείας του Οργανισμού. 

Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου (μεταξύ αυτών και της χορήγησης κατάλληλων φωσφορούχων γιλέκων με 

ανακλαστικές λωρίδες ασφαλείας και ειδικών υποδημάτων ασφαλείας), να δέχεται και να εφαρμόζει τις 

υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας του Ο.Α.Σ.Θ. 

VΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

• Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον 

Ο.Α.Σ.Θ., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

• Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

• Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016). 

• Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ο.Α.Σ.Θ., εκτός της 

αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής 

απομείωσης του συμβατικού τιμήματος, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, ποινικές ρήτρες κ.λ.π), ο Ο.Α.Σ.Θ. 

δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

• Ο Ο.Α.Σ.Θ., απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, 

είτε στο προσωπικό του αναδόχου, είτε στο προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ., είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά την 
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εκτέλεση της σύμβασης, ή και σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, τη δε σχετική 

ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

• Ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 

άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου. 

• Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις (τακτικές και 

έκτακτες) που αφορούν στο έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

• Εχεμύθεια. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.4412/2016, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 

εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 

που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό του καθώς και σε κάθε τυχόν υπανάδοχο 

απασχολεί σχετικά. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης της 

εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω, το Ο.Α.Σ.Θ., έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με 

όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση 

οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» 

Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) του(των) 

οικονομικού φορέα (οικονομικών φορέων):  

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

αφού έλαβα (λάβαμε) γνώση των όρων της με αριθ. Πρόσκλησης ΠΡ/05/2022 για την «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ 

Ο.Α.Σ.Θ.» τους οποίους αποδέχομαι (αποδεχόμαστε) ανεπιφύλακτα, προσφέρω (προσφέρουμε) για την 

ανάληψη των υπηρεσιών, με τίμημα:  

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΜΕ ΦΠΑ   

 

Συνημμένα υποβάλλω αναλυτικό πίνακα οικονομικής προσφοράς. 

Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης με αριθμό ΠΡ/05/2022 τους οποίους δέχομαι 

ανεπιφύλακτα. 

Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

 

Θεσσαλονίκη ……… 2022 

Για την............................................................................ (Τίτλος εταιρίας) 

............................................................. (Υπογραφή) 

............................................................. (Ονοματεπώνυμο) 

............................................................. (Αρ. Δελτίου Ταυτότητας) 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΣΘ 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ και 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. 

για έξι (6) εβδομάδες 

Κατηγορία 

καθαρισμού 
Ημέρες εργασίας 

Αριθμός 

ατόμων για 

καθαριότητα 

Ώρες 

εργασίας ανά 

ημέρα 

Τετραγωνικά μέτρα 

καθαρισμού ανά ημέρα 

για κάθε εργαζόμενο 

Καθαρισμός 
ΔΕΥΤΕΡΑ -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
   

 

 

  ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

 ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ WC 

Τιμή/ ημέρα/ εργαζόμενο     

Εργαζόμενοι     

Ημέρες Εργασίας (ΔΕ-ΠΑ)     

για έξι (6) εβδομάδες     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4, Ν.1599/1986) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή 

αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 

δέκα (10) ετών», 

δηλώνω ότι: 

1. Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί και ισχύουν. 

2. Τηρώ τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

του επαγγελματικού κινδύνου. 

3. Δεν έχω τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

καθώς και στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

4. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

5. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

6. Έλαβα γνώση των όρων της με αρ. ΠΡ/05/2022 πρόσκλησης, τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7. Δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος μου κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

Τόπος …………………… Ημερομηνία ……………………… 

 

 

 

Υπογραφή 

Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:  

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 

και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά 

με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα …………………………. 

(Δ/νση οδός - αριθμός TK fax) Ημερομηνία έκδοσης ……………… ΕΥΡΩ. …………………… 

Προς 

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" (Ο.Α.Σ.Θ) 

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90 - 546 44 Θεσσαλονίκη 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ……….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και 

ολογράφως) …………..………………. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας 

……………………………………………….…………………….. Δ\νση……………………………………………………. για την καλή εκτέλεση 

από αυτήν των όρων της με αριθμό …………………………………………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 

προμήθεια «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ 

και ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.» (αριθ. Πρόσκλησης ΠΡ/05/2022) προς κάλυψη αναγκών του 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης 

προ Φ.Π.Α. αξίας ………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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