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ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

(ΕΜΣΤ) 

   

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

(ΕΜΣΤ) 

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας δωδεκάμηνης 

διάρκειας του κτηρίου του  Εθνικού Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) 

    

CPV : 

 

90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 

   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

73.424,74€   (με ΦΠΑ 24%) 

59.213,50€  (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλλιρρόης 

& Αμβρ. Φραντζή (πρώην 

εργοστάσιο ΦΙΞ),Τ.Κ. – 

Πόλη:117 43, ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Χατζηβασιλείου 

Βασίλης  ΤΕ Μηχανικός 

Τηλέφωνα: 211-1019047 

Mail: protocol@emst.gr 

Τηλ. Κέντρο:211-1019000 

Ιστότοπος: www.emst.gr 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό του ΕΜΣΤ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

    

822 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 

16.04.2021 

 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

( τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  1 17 τ ο υ  Ν . 4 4 1 2/1 6 ) 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Χρονική διάρκεια του Έργου : 12 μήνες (με δικαίωμα επαύξησης ποσοτήτων κατά την κατακύρωση ήτοι επιπλέον 

μήνες καθαρισμού) 

ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

  

  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016  

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση μόνο την τιμή  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία:  29.04.2021 

Ημέρα:      Πέμπτη               και ώρα: 10:00 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ημερομηνία: 29.04.2021 

Ημέρα:     Πέμπτη                και ώρα: 10:30 

  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Γραφεία ΕΜΣΤ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. 

ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ), 117 43  

ΑΘΗΝΑ  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επομένη 

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  

 

90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 

     

KAE  ΚΑΕ: 61989901 

  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  

59.213,50€, πλέον Φ.Π.Α. 24%  

73.424,74€   (με ΦΠΑ 24%) 

 

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες 

κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και  Α.Ε.Π.Π. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 

Ν.4172/2013)  

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας,  

σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

 

 

Άρθρο 1 : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής  

  

Επωνυμία  ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. 

ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΡΩΗΝ  

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ) ,  

Πόλη  ΑΘΗΝΑ  

Ταχυδρομικός Κωδικός  117 43  

Τηλέφωνο  211-1019000    (κέντρο)  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  protocol@emst.gr  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο 

(URL)  

www.emst.gr   

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :  

Α/

Α  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  E-MAIL  

1 Χατζηβασιλείου Βασίλης 2111019047 vasilis.chatzivasileiou@emst.gr 

2  Τσικμής Στράτος 2111019070 tsikmis@gmail.com 

3  Αλεξοπούλου Φωτεινή 2111019023 fotini.alexopoulou@emst.gr 

 

Άρθρο 2:  ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Ο τίτλος της σύμβασης είναι : 

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ»,  

2.2  Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  (Άρθρο 6 του Ν.4412/2016) 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.213,50  €,  πλέον 

Φ.Π.Α. 24%   
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2.3  Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 περ. ια του 

Ν.4412/2016 ) 

Ο τόπος παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού είναι το κτίριο 

του ΕΜΣΤ επί της οδού Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβροσίου Φραντζή (Πρώην 

εργοστάσιο ΦΙΞ) 

2.4 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 περ. ε του 

Ν.4412/2016) 

 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά:   

 

Την καθαριότητα όλων των  εγκαταστάσεων του ΕΜΣΤ.  

  

Πίνακας Α1: Χρονοχρέωση για καθαρισμό Τρίτη ως και Κυριακή: 

 

 

 

Χώροι Μουσείου  ώρες/έτος Εκτιμώμενες τιμές 

Σύνολο ωρών 

Καθαρισμός 

εκθεσιακών χώρων 

και εισόδου 

Καλλιρόης και 

ανελκυστήρων 

κοινού  

3 καθαρίστριες 8-11 

(08:00-11:00) και  

1 καθαρίστρια 8 

ώρες(11:00-19:00) 

5151 43.783,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ χωρίς ΦΠΑ πίνακα Α1 43783,50 

ΦΠΑ 24% 10.508,04€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ  πίνακα Α1 54.291,54€ 

 

Πίνακας Α2: Περιοδικοί καθαρισμοί: 

 

 1φορά/ ανά Εξάμηνο 1φορά/ ανά Εξάμηνο Εκτιμώμενες τιμές 

Κόστος δύο 

εφαρμογών 

Καθαρισμός 

υαλοπινάκων με 

γερανοφόρο 

2 καθαριστές 2 καθαριστές 2500 

Καθαρισμός 

κλιμακοστασίων και 

δώματος 

2 καθαριστές 2 καθαριστές 500 

Η/Μ τεχνικά 

δωμάτια, 

Εργαστήριο 

Οπτικοακουστικών, 

Χώρος 

φορτοεκφόρτωσης 

2 καθαριστές 2 καθαριστές 700 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ χωρίς ΦΠΑ πίνακα Α2 3.700,00€ 
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ΦΠΑ 24% 888€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ  πίνακα Α2 4.588,00€ 

 

 

Πίνακας Α3: Χρονοχρέωση για καθαρισμό Δευτέρα ως Σάββατο(εκδηλώσεις, 

έκτακτες ανάγκες): 

 

Χώροι Μουσείου Ώρες Εκτιμώμενες τιμές  

Εκδηλώσεις  1380 11.730€ 

ΦΠΑ 24% 2.815,2€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ   πίνακα Α3 14.545,2€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ χωρίς ΦΠΑ 59.213,50€ 

ΦΠΑ 24% 14.211,24€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 73.424,74€ 

 

 

 

1. Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του ΕΜΣΤ–ΚΑΕ:61989901.  

2. Η προς παροχή υπηρεσία θα πρέπει να εκπληρώνει το περιεχόμενο της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων - Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος 

ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης  

3. Συμβατική διάρκεια: τριακόσες εξήντα πέντε ημέρες (365) ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης .  

  

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του 

«Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » (Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβροσίου 

Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ) Τ.Κ. 117 43, Αθήνα. τηλ.: 211-1019054) 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 29.04.2021 και ώρα 10 

π.μ.  

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής(www.emst.gr).  

  

Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του 

(π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, 

e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή (protocol@emst.gr), ώστε να καταστεί 

δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.   

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται 

από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   
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Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 

προθεσμίας δεν εξετάζονται.  

 

Άρθρο 3 :  Διάρκεια σύμβασης   

 

3.1  Διάρκεια σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 περ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, το οποίο άρχεται από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

 

Άρθρο 4: Θεσμικό πλαίσιο 

  

4.1 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται : 

• Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)».  

• Τον Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 

ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».  

• Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις».  

• Τον 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.  

• Την 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».  

• Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».  

• Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων  Συμβάσεων…».  

• Το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” 

του Ν. 3863/2010 (Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς 

διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».  

• Τον 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».  

• Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας».  

• Τον Ν. 2716/1999 (Α’ 96) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 12 

αυτού.  
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• Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 

15.  

• Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες».  

• Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 

σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».  

• Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του 

"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρο υ 

79 παρ. 4 το υ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).  

• Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων»  

• Τις διατάξεις του νόμου 4270/28-06-2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

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

τροποποιήθηκε από τον Ν 4484/2017: Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες 

διατάξεις.  

• Τις διατάξεις του νόμου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

• Τις διατάξεις του νόμου 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».  

• Τις διατάξεις του νόμου 2557/24-12-1997 (ΦΕΚ Α’ 271) «Θεσμοί, 

μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το 

νόμο 3658/22-04-2008 (ΦΕΚ A’ 70) «Μέτρα για την Προστασία των 

Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις», για την ίδρυση και 

λειτουργία του ΕΜΣΤ.  

• Το Π.Δ. 78/1-08-2017 (ΦΕΚ τ. Α’108/1-8-2017), Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 

(ΕΜΣΤ).  

• Την με αριθμ. 21REQ008452482 2021-04-13 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης της Αρχής (ΑΔΑ: Ψ1ΖΒΟΡΡΛ-5ΚΟ).  

• Την από 04/01/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ  περί έγκρισης της 

διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού και συγκρότησης 

επιτροπών.  

• 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, 
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περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω.  

  

Άρθρο 5: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  

 

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν1 όλα τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε (α) κράτος - μέλος της Ένωσης, (β) 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), (γ) τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της 

ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην περίπτωση (γ) παραπάνω και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 

και των προσωρινών συμπράξεων δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα 

ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 

αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 

αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης» για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση 

υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρόν.  

5.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:  

1. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς τους δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν 

καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 73 

ν.4412/2016.  

2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για υπηρεσίες του Δημοσίου 

με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.  

3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 

αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.  

4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ως 

άνω λόγου αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

 

5.3 Στοιχεία τεχνικής ικανότητας:  

 Στον διαγωνισμός γίνονται δεκτές εταιρίες οι οποίες:  

 Έχουν να παρουσιάσουν τα τρία τελευταία χρόνια  (2018, 2019, 2020) δυο 

τουλάχιστον μεγάλες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

δωδεκάμηνης διάρκειας του κτηρίου όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα 

Α.1.  ανά σύμβαση, σε κτήρια υψηλής επισκεψιμότητας (σταθμούς μέσων 
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μεταφοράς, αεροδρόμια, νοσοκομεία,  μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα κλπ.) 

τουλάχιστόν εξάμηνης διάρκειας. Ο καθαρισμός μπορεί  να γίνεται στο 

πλαίσιο της ίδιας ή και ξεχωριστών συμβάσεων.  

Προς απόδειξη των ανωτέρων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:   

Κατάσταση των συμβάσεων Καθαρισμού ο οποίος θα δίδει τα κάτωθι 

στοιχεία για κάθε σύμβαση:  

1. Τον Πελάτη  

2. Τον προϋπολογισμό του έργου  

3. Το όνομα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (το ΕΜΣΤ 

επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί  να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 

επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν)  

4. Το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων   

5. Τη διάρκεια των συμβάσεων (αρχική και οριστική συμβατική 

διάρκεια)   

6. Τον αριθμό του χρησιμοποιηθέντος προσωπικού στα πλαίσια της 

εκτέλεσης της σύμβασης  

7. Τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.  

 

 Είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της 

χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του 

αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού 

 Δεν τους έχει επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού από διαγωνισμούς και 

γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
 Έχουν επισκεφτεί το κτίριο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η 

Βεβαίωση θα χορηγείται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΜΣΤ.  

 Διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων, όπου να 

προκύπτει ότι καλύπτονται ασφαλιστικά για υλικές ζημιές και σωματικές 

βλάβες 

 Να αναγράφεται ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθεί  στην εταιρία και 

ποια η εργασιακή σχέση της εταιρίας με τα άτομα. 
Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

 

 

 

 

Άρθρο 6: Κατάρτιση – υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) 

χωριστούς σφραγισμένους υπό φακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν 

όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

α) Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε 

ένα (1) πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 5 της παρούσας 

έγγραφα.  
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β) Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) 

πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 4 της παρούσας οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα 

αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο εξωτερικός 

φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και Επωνυμία Υποψηφίου με 

στοιχεία επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση.   

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παρούσας διακήρυξης και θα ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα 

υποδείγματα, η χρήση των οποίων (ως προς τα αναφερόμενα 

στοιχεία) είναι, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών, 

υποχρεωτική.  

6.2. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές 

οποιασδήποτε φύσης.  

6.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 

τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της 

παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε 

περίπτωση ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των προσφορών, η 

αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους 

υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη ισχύος 

των προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως 

Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο 

Διαγωνισμό.  

  

  

Άρθρο 7: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά 

έγγραφα, σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές 

και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο 

από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το 

νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) :  

 

7.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ), της οποίας το 

ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προ 

υπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό 1.184,27 €. Ο 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να 

υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  

 

7.2. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα V 

“Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με 

το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 (Α 147)” το οποίο αποτελεί 
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ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 

(Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης και τα σχετικά κριτήρια επιλογής.  

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 

φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 

φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), 

υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του 

ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.  

 

7.3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. 

ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού 

του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και 

Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή 

των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.   

7.4.  Τα Στοιχεία Τεχνικής Ικανότητας όπως αυτά περιγράφονται στο 

άρθρο 5.3 της παρούσης . 

7.5.  Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση 

των προσώπων που την απαρτίζουν περί :  

• αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την 

εκτέλεση της σύμβασης, και περί επιλογής της μίας ή της άλλης 

μορφής (σύμπραξης ή Κοινοπραξίας).   

• αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της 

αλληλέγγυας ευθύνης εις ολόκληρο,   

• ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας 

κατά τα οριζόμενα στην παρούσα,   

• τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας,  

• (επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής 

(με μορφή πίνακα) των υπό ανάληψη υπηρεσιών,   

• (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση 

και πριν την υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό 

συμφωνητικό.   
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Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του 

Ελληνικού δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά 

υποκείμενα, υπαγόμενες στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών 

Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.  

 

7.6.  Ως προς τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07:  

 Όπου απαιτείται  η  προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να 

βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των 

υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής 

και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λπ.), αυτά πρέπει να 

βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 

9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 

διαπιστευμένους προς  τούτο  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης  

Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή  από  φορέα διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  

Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση  (European Cooperation  for  

Accreditation−  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της  αντίστοιχης  Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.    

 

7.7.  Εάν  το  προϊόν  υπάγεται  στις  Οδηγίες Τεχνικής  Εναρμόνισης,  θα  

πρέπει  από 

τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά,  για  να  επιβεβαιώνεται  η  

συμμόρφωση  με  τα  σχετικά  κανονιστικά έγγραφα.  Σε  περίπτωση  

που  τα  προϊόντα  δεν  είναι  πιστοποιημένα  σύμφωνα  με  τα 

εναρμονισμένα  ευρωπαϊκά  πρότυπα,  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  

πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή 

κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα 

πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς  τούτο  από  το  

Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή  από φορέα 

διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  

Διαπίστευση  (European  Cooperation  for  Accreditation−  EA)  και  

μάλιστα,  μέλος  της  αντίστοιχης  Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.).  

 

7.8.  Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η       

προσκόμιση  

Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα 

πρέπει να υποβάλλονται μόνο από  τον  μειοδότη – προμηθευτή ή  

πάροχο,  κατόπιν  έγγραφης  ειδοποίησης  της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού και να  περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε 

να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων ή της 

υπηρεσίας με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις  τεχνικές  προδιαγραφές.  

Οι  Εκθέσεις  Δοκιμών  θα  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  από 

διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 118/2007 
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και να έχουν διενεργηθεί για το προσφερόμενο προϊόν και να έχουν 

εκδοθεί κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

7.9. Πιστοποιητικό ISO 14001, για την εφαρμογή Συστήματος           

Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης.                    

 

7.10. Πιστοποιητικό OSHAS 18001, για την εφαρμογή Συστήματος 

Διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία 

  

7.11.  Πιστοποιητικό  ISO 9001, για την εφαρμογή Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας  

 
7.12.   Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση    

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμο 

 
7.13. Επίσης λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της κρισιμότητας της 

πανδημίας COVID-19 και των κινδύνων που ενδέχεται να απειλήσουν τόσο 

την υγεία των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού, ο οικονομικός φορές 

πρέπει να διαθέτει διαδικασίες και πρακτικές από διαπιστευμένο φορέα και 

να εφαρμόζει Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield».  
 

Σε περίπτωση που ο χρόνος ισχύος των πιστοποιητικών δεν καλύπτει το 

χρόνο της κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή ζητά να υποβληθούν εκ νέου 

τα εν λόγω εν πιστοποιητικά, σε ισχύ. 

 

Σημειώσεις – διευκρινίσεις:  

(α) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί 

με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία.  

(β) Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογη 

αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του 

(π.χ. ένορκη δήλωση), συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη 

μετάφρασή τους στα ελληνικά. 

 

Άρθρο 8: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής προσφοράς 

 

8.1 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου νόμιμα 

υπογεγραμμένο, θα τοποθετηθεί, με ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο, με την ένδειξη 

Οικονομική Προσφορά. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να 

αναφέρονται οι επιμέρους τιμές, η συνολική προσφερόμενη τιμή, και ο 

αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).  

8.2. Η τιμή της Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν 

υποδιαίρεση αυτού έως δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και 





 

    

15 
 

σ’ αυτήν θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

8.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

8.4. Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών  

8.5. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του 

προϋπολογισμού ή είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν 

περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

  

Άρθρο 9: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού  

 

9.1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης» προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.  

 Η αποσφράγιση των προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» & «Οικονομική Προσφορά» γίνεται δημόσια από την 

αρμόδια Επιτροπή του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» και, 

εφόσον είναι εφικτό, ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, με την 

παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων όσων διαγωνιζομένων υπέβαλαν 

εμπρόθεσμα προσφορά και επιθυμούν να παραστούν.   

Προσφορές που  υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

9.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:   

• Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

αποσφραγίζεται και μονογράφεται από την Επιτροπή κατά φύλλο 

και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.   

• Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά 

φύλλο ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων 

διαγωνιζομένων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Η Επιτροπή 

ανακοινώνει δημόσια και καταγράφει στο Πρακτικό τις τιμές των 

προσφορών, κατά τη σειρά μειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την λήξη 

της διαδικασίας του διαγωνισμού.  

9.3 Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται 

εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον 

διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, 

σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που αναφέρονται στην παρούσα 

διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει 

ελεύθερα για την έγκριση ή την ματαίωση εν όλων ή εν μέρει 

αιτιολογημένα της διαδικασίας ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους 

όρους του άρθρου 106 του N.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
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παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, 

μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να 

αποφασίσει επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη.  

9.4   Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε 

πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζομένους να “αποσαφηνίσουν” ή να 

“συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου με την ένδειξη 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως 

“αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο 

εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως “συμπλήρωση” υποβληθέντων 

στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν 

σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις 

της παρούσας. Ισχύει το άρθρο 102 του N.4412/2016.  

9.5  Το Πρακτικό, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αντίγραφo 

του αποστέλλεται σε όλους τους διαγωνιζομένους με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail). Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών 

λογίζεται η σχετική σημείωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

επί του διαβιβασθέντος εγγράφου.  

  

Άρθρο 10: Ενστάσεις  

 

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής έχουν μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο 

στάδιο του Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις συντάσσονται πάντοτε στην 

Ελληνική γλώσσα, κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο του «Εθνικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής.  

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική 

γνώμη της Επιτροπής  Ενστάσεων και Προσφυγών του «Εθνικού Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης».  

α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του 

Προέδρου της Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν 

στο αντίστοιχο στάδιο.  

β. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών.  

γ. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. 
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Μετά την άπρακτη πάροδο δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεσή της, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο ή εάν ο διαγωνιζόμενος προβεί σε πλήρη, ολοσχερή και 

ανεπιφύλακτη ανάκληση καθ’ όλο το περιεχόμενο της ένστασης, εξ υπαρχή, 

ως εάν μηδέποτε είχε υποβληθεί.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016.  

  

Άρθρο 11. Σύμβαση  

 

11.1. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους 

που περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του 

Αναδόχου, θα διέπετε από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει 

όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Σχέδιο της 

σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) της παρούσας. Το κείμενο 

της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή 

πασίδηλων παραδρομών.   

11.2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 

προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για το «Εθνικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης».  

11.3. Προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η 

προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης 

(σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας 

διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, 

χωρίς Φ.Π.Α. και χρόνο ισχύος 12 μήνες, η οποία επιστρέφεται στον 

ανάδοχο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την 

αναθέτουσα αρχή, καθώς και η προσκόμιση σε σφραγισμένο φάκελο 

των κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικών κατακύρωσης προς 

απόδειξη των δηλωθέντων στη παράγραφο 6 της διακήρυξης:  

 

11.4 Οι Έλληνες πολίτες:  

 

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση:  

i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

ν.4412/2016, ήτοι:  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1),  

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, 
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σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, 

σελ.2),   

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),   

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 

10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 

Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 

(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305).  

ii) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεωκοπίας.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης.  

γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 

το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.   

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 

των παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (παρ.2 του άρθρου 75 του 

v.4412/2016) και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.   

στ. Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 

14001 .  

ζ. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της 

Εργασίας ΟΗSAS – ISO 18001.  
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11.5 Οι αλλοδαποί:  

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 10.4. 

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.  

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 

11.6 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

 

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 11.4 και 11.5 

αντίστοιχα.  

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 

του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά :  

- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και 

Ε.Π.Ε.,  

- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε. - σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, 

στους νόμιμους εκπροσώπους του.  
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β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο  

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

κ.ν.2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του 

v.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

  

11.7 Οι συνεταιρισμοί:  

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α 

της παραγράφου 11.4.  

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 11.4, 

εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των 

περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 11.5, εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της 

παραγράφου 11.6.  

γ.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

  

11.8 Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην Ένωση.  

  

11.9 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες 

τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 

εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση προς τον ανάδοχο για προσκόμιση των ως 

άνω δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης, κοινοποιείται και 

στους λοιπούς συμμετέχοντες, προκειμένου αυτοί εφόσον επιθυμούν να 

παραστούν στη διαδικασία αποσφράγισης και ελέγχου των 

δικαιολογητικών, που θα προηγηθεί της υπογραφής της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά ή 

δεν πληροί την άνω προϋπόθεση ή δεν προσέλθει για υπογραφή 
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σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί στις προβλεπόμενες από το 

ν.4412/2016 κυρώσεις και θα επαναλάβει τη σχετική διαδικασία 

καλώντας τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη να προσκομίσει τα 

παραπάνω δικαιολογητικά.   

  

Άρθρο12. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

I. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης », 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας.  

II. 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.  

III. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση 

αυτής, ο Ανάδοχος θα Αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 

εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του 

κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα 

αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο 

ή πληροφορία που σχετίζεται με τη υπηρεσία που θα εκτελέσει χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης».  

IV. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το τμήμα της σύμβασης 

για την προαίρεση που αφορά την εξωτερική κυλιόμενη κλίμακα, όταν 

του ζητηθεί από το ΕΜΣΤ εντός του χρονικού ορίου του ένα μήνα.   

 

Άρθρο 13. Κρίσεις Αποτελεσμάτων - Προαίρεση 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς βάσει προσφερόμενης τιμής. Η κατακύρωση γίνεται με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΜΣΤ ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής. 

Το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, δύναται να αποφασίσει 

κατακύρωση της σύμβασης 

Α) για μειωμένες υπηρεσίες μέχρι ποσοστού 50% (ήτοι μικρότερο χρονικό 

διάστημα παροχής των υπηρεσιών) ή / και 

Β) Το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, δύναται να αποφασίσει 

κατακύρωση του έργου για μειωμένες υπηρεσίες μέχρι ποσοστού 50%(ήτοι 

μικρότερο χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών) και για αυξημένες 

υπηρεσίες (ήτοι επιπλέον διάστημα συντήρησης) μέχρι 30% σε σχέση με 

την χαμηλότερη προσφορά και υπό την προϋπόθεση επάρκειας της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να 

εκτελέσει το έργο με τις μειωμένες ή τις αυξημένες ποσότητες για αυξημένες 
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υπηρεσίες το τυχόν δικαίωμα προαίρεσης πρέπει να αναφέρεται ρητά και να 

συνυπολογίζεται στην αξία της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14. Χρονική διάρκεια σύμβασης  

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 12 μήνες από την 

υπογραφή της. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης δύναται κατά 

την κατακύρωση (και σε περίπτωση που υπάρξει χρήση του δικαιώματος 

αύξησης ποσοτήτων του άρθρου 13) να επιμηκυνθεί για όσο διάστημα 

επιτρέπει τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο μεταξύ της προσφοράς του μειοδότη και 

του προϋπολογισμού του έργου (προαίρεση που θα ασκηθεί κατά την 

κατακύρωση). Αντίστοιχα προβλέπεται η μονομερής δυνατότητα της 

Αναθέτουσας αρχής να διακόψει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης τον 

καθαρισμό κάποιων χώρων (πχ του κτιρίου επί της Λ. Συγγρού) και στην 

περίπτωση αυτή, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 

Αρχής, είτε θα υπάρξει η ανάλογη έκπτωση επί του τιμολογίου είτε θα 

υπάρξει αύξηση των ωρών απασχόλησης του προσωπικού στους 

υπόλοιπους χώρου 

 

 

Άρθρο 15. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού 

 

15.1. Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με την  από 04/01/2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης »,  

είναι  το ΕΜΣΤ.  

 

15.2. Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του 

ν.4412/2016.   

   ΑΘΗΝΑ, 16 Απριλίου 2021 

 

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.    

 

 

   Γεώργιος Παπαναστασίου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:   ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Π   Α   Ρ   Α   Ρ   Τ   Η   Μ   Α   Τ   Α   

Τα   κατωτέρω   αποτελούν   αναπόσπαστο   τμήμα   και   ενιαίο   κείμενο   με   την   ανωτέρω 
προκήρυ ξη   
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   

  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

  

Χρηματοδότηση: ………………………………..  

  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «……………………………………..»  

  

ΑΔΑΜ: ……………………………………………  

  

   
  

«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ»  

  

Στην Αθήνα σήμερα ………………………………………, μεταξύ των 

κάτωθι συμβαλλομένων:  

1. αφενός Του φορέα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ » (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει 

στην Αθήνα, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο 

Φιξ) ,Τ.Κ.:117 43, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ ___________ - ΔΟΥ __________), 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την υπ’ αριθ.___θέμα / ____ συνεδρίαση 

/________ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την υπογραφή της 

παρούσας από τον _________________________________________,  

2. αφετέρου της εταιρείας ………………………. με έδρα 

……………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 

της παρούσας από ……………………………….. (εφεξής «Ανάδοχος»).  

  

                                                          Έχοντας υπόψη:  

  

Α. Τους όρους της διακήρυξης του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 

» του από …………. 2018 συνοπτικού διαγωνισμού (εφεξής 

«υπηρεσία»).  

Β. Την υπ’ αριθ. ……………………….. Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης », με την οποία 

κατακυρώθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας στον ανάδοχο.  

Γ. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.  

  

 

 

Συμφωνούνται τα ακόλουθα:  

  

Άρθρο 1  

Αντικείμενο της Σύμβασης  

ΣΥΜΒΑΣΗ   
ΠΑΡΟΧΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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1.1 Στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:  

Η δωδεκάμηνη παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου του Ε.Μ.Σ.Τ 

όπως περιλαμβάνεται στους πίνακες  Α.1 , Α.2  και της Διακήρυξης του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι το ΕΜΣΤ επιφυλάσσεται ως 

προς το ωράριο και σε περίπτωση ειδικών αναγκών ή αλλαγής λειτουργίας 

του Μουσείου για το κοινό, το ωράριο να τροποποιηθεί. 

 

Ο πίνακας Α.3 υπηρεσιών καθαρισμού  σε περίπτωση εκδηλώσεων ή 

έκτακτης ανάγκης του Μουσείου. Διευκρινίζεται ότι, , το ΕMΣΤ μπορεί 

να χρησιμοποιήσει έως και 80% λιγότερες ώρες από το μέγιστο αριθμό 

ωρών ανά  έτος. Αντίστοιχα προβλέπεται η μονομερής δυνατότητα της 

Αναθέτουσας αρχής να διακόψει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

τον καθαρισμό κάποιων χώρων (πχ του κτιρίου επί της Λ. Συγγρού) και 

στην περίπτωση αυτή, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, είτε θα υπάρξει η ανάλογη έκπτωση επί του 

τιμολογίου είτε θα υπάρξει αύξηση των ωρών απασχόλησης του 

προσωπικού στους υπόλοιπους χώρου 

 

1.2.  Το πλήρες αντικείμενο της σύμβασης, που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο 

Ανάδοχος αναλύονται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης   

  

Άρθρο 2  

Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες  

  

2.1 Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα 

πέντε (365) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 

σύμβασης.  

2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί εντός της προθεσμίας αυτής στην 

ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.  

2.3 Παράταση δίδεται μόνο μετά από έγκριση του «Εθνικού Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης» και εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

2.4 Ο έλεγχος των χώρων καθαρισμού του Μουσείου από τον φορέα 

πιστοποίησης θα γίνεται κατά περίπτωση στους χρόνους που 

αναγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  

  

Άρθρο 3  

Διοίκηση της σύμβασης - Παραδοτέα 

Στοιχεία  

  

3.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 216 

του Ν.4412/2016.  
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3.2 Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.  

  

Άρθρο 4  

Ποινικές Ρήτρες – Καταγγελία Σύμβασης  

  

4.1 Ισχύει το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.  

4.2Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  έχει δικαίωμα να καταγγείλει 

μονομερώς την παρούσα σύμβαση, εάν διαπιστωθεί πλημμελής τήρηση 

των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Σε περίπτωση 

καταγγελίας της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  δικαιούται 

επιπρόσθετα να αξιώσει από τον Ανάδοχο, ως δίκαιη, εύλογη και 

εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα, το συνολικό ποσό – τίμημα, το οποίο θα 

έχει, μέχρι την στιγμή της καταγγελίας, καταβάλλει στον Ανάδοχο, 

επιφυλασσόμενη για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή 

αποθετικής της ζημίας.  

  

Άρθρο 5  

Αμοιβή – Πληρωμή  

  

5.1 Η συνολική αμοιβή της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί, όπως αναλύεται 

στην οικονομική προσφορά του αναδόχου και εφόσον εκτελεσθεί το 

σύνολο της υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό ……………………….. 

πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού των 

…………………………….. ευρώ  (…………………€.) 

5.2 Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Μέσα 

σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής των ως άνω στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ » θα γίνεται η εξόφληση.  

5.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον της 

προσφερόμενης τιμής που ορίζεται στη Σύμβαση.  

5.4 Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος περιλαμβάνει την κράτηση 

0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η 

οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και επί του 

ποσού του χαρτοσήμου εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α. (συνολικά 0,1036%) 

που κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο στο λογαριασμό ΚΑΕ 

3514. Επίσης κράτηση υπέρ της Αρχής εξέτασης Προσφυγών σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ Β’969/22.03.2017).  

  

Άρθρο 6  

Εγγυήσεις  

6.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4412/2016, ο Ανάδοχος με την 

υπογραφή της Σύμβασης αυτής κατέθεσε την εκδοθείσα στις 
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……..2020, με αριθ. ……………………., Εγγυητική Επιστολή καλής 

εκτέλεσης…………………… ποσού ………………………….. ευρώ 

(………….) και καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α..   

6.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και 

καλύπτει αντισυμβατικές ενέργειες του Αναδόχου, ήτοι αδυναμία να 

εκτελέσει τη Σύμβαση, υπέρβαση του συνολικού χρόνου ή και να 

διορθώσει οποιαδήποτε λάθος των παραδοτέων.  

6.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί 

Εγγυητικών Επιστολών του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και 

επιστρέφεται μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την 

αναθέτουσα αρχή.  

  

 

Άρθρο 7  

Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της   

σύμβασης  

  

7.1 Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και αντίκλητο για την εφαρμογή των 

όρων της Σύμβασης.  

7.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών και 

ιδιαιτεροτήτων του τόπου.  

7.3 Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης 

πραγματοποιείται με τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, 

υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 

γνωστοποιούντος και απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

του αντισυμβαλλομένου. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ορίζεται η 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του «ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ».  

7.4 Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο 

σχετικό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα αποτελούν αποκλειστική 

ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και 

να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν 

σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

7.5 Η εταιρία Καθαρισμού αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το 

απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό, υλικά και  μηχανήματα  για την 

εκτέλεση του έργου και να εξασφαλίζεται  η καθαριότητα όλων των 

εκθεσιακών χώρων  κατά την διάρκεια της σύμβασης.   

7.6 Ρητά συμφωνείται ότι καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών 

καθαρισμού, ο καθαριστής θα είναι εφοδιασμένος με νόμιμη άδεια, η 

παράβαση του όρου αυτού αποτελεί λόγο καταγγελίας του παρόντος 

από υπαιτιότητα του συντηρητή, χωρίς να αποκλείεται η καταβολή 

περαιτέρω αποζημίωσης προς τον εργοδότη για κάθε ζημιά θετική ή 

αποθετική.  
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7.7 Ο ανάδοχος  θα παρέχει προς το ΕΜΣΤ τις ως άνω αναφερόμενες 

υπηρεσίες της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική 

νομοθεσία, τις σχετικές εγκυκλίους, τις προδιαγραφές και τους κανόνες 

της τέχνης και της επιστήμης  

7.8 Η καθαριότητα των εκθεσιακών χώρων του ΕΜΣΤ , καθώς   και ο 

συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους θα 

γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις Τεχνικές Περιγραφές.  

7.9 Στα πλαίσια της εξαμηνιαίας καθαριότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων 

(τεχνικά δωμάτια) υποχρεούται να πραγματοποιείται ο καθαρισμός μόνο 

ημέρα Δευτέρα που το ΕΜΣΤ είναι κλειστό για το κοινό. 

7.10 Στα πλαίσια της εξαμηνιαίας καθαριότητας των κλιμακοστασίων και 

δώμα υποχρεούται να πραγματοποιείται ο καθαρισμός μόνο ημέρα Δευτέρα 

που το ΕΜΣΤ είναι κλειστό για το κοινό. 

7.11  Στα πλαίσια της εξαμηνιαίας καθαριότητας των υαλοπινάκων και 

δώμα υποχρεούται να πραγματοποιείται ο καθαρισμός μόνο ημέρα Δευτέρα 

που το ΕΜΣΤ είναι κλειστό για το κοινό. 

7.12 Αν η ανάδοχη εταιρία καθαρισμού κληθεί και δεν εμφανιστεί για την 

αντιμετώπιση έκτακτου καθαρισμού  μέσα στα χρονικά όρια όπως ορίζονται 

στην Τεχνική περιγραφή, ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει την εργασία 

αυτή σε άλλη εταιρία καθαρισμού που έχει τα νόμιμα προσόντα και να 

μεριμνήσει για την παρακράτηση από την αμοιβή του ανάδοχου συντηρητή, 

του πόσου της δαπάνης που καταβλήθηκε στον ως άνω εταιρία καθαρισμού 

(ο οποίος αντικατέστησε τον ανάδοχο συντηρητή), ενώ η ευθύνη 

καθαρισμού και έναντι παντός ατυχήματος εξακολουθεί να βαρύνει την 

ανάδοχο συντηρητή.  

7.13 Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες γενικά οι κάθε 

φύσεως δαπάνες του συντηρητή για την εκτέλεση των εργασιών που 

αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται:  

α) Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων 

υλικών.  

β) Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή ή 

νυχτερινής εργασίας αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή 

αργίες, αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας κλπ. του 

προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους υποχρεώσεων 

προς το Ελληνικό Δημόσιο και προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία 

κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον εργοδότη 

όσο και οι βαρύνουσες το εργαζόμενο. Οι οποιασδήποτε φύσης 

δοσοληψίες ή απαιτήσεις των ταμείων αυτών ή τρίτων, αφορούν τον 

συντηρητή και μόνο.  

γ) Η μεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των έργων.  

δ) Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του καθαριστή (διαμονή, 

διατροφή κ. λ. π.)  

ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα - (αποσβέσεις, μισθώματα, 

καύσιμα, λιπαντικά κ. λ. π .), εργαλεία κ .λ. π.  

7.14 Η εταιρία καθαρισμού είναι υποχρεωμένη να οργανώνει τα συνεργεία 

καθαρισμού του κατά τέτοιο τρόπο που να μην παρενοχλεί ή 
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δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων συνεργείων και να ακολουθεί τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λ.π. καθόσον είναι μόνος 

υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση και να διατηρεί καθαρούς τους 

χώρους όπου εκτελεί τις εργασίες του και να απομακρύνει τα άχρηστα 

υλικά και απορρίμματα.  

7.15 Η εταιρία καθαρισμού θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την 

ασφάλεια των εκτελουμένων έργων καθώς και των δικών του ή των από 

αυτόν χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και κατά συνέπεια για κάθε 

δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή 

αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή μελών του προσωπικού του κατά την 

εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει σε κάθε περίπτωση την 

ευθύνη του κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 του Αστικού Κώδικα 

ΑΚ. Σε περίπτωση που αποδοθεί στον εργοδότη ευθύνη οποιασδήποτε 

φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο συντηρητής ευθύνεται 

απέναντι στον εργοδότη στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική ή 

αποθετική, σύμφωνα με τους παραπάνω ειδικούς όρους. Σε περίπτωση 

χρησιμοποιήσεως εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στον εργοδότη ή σε 

άλλους συντηρητές , ο συντηρητής θα έχει την ευθύνη καλής χρήσεως 

τους. Ο εργοδότης διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου της 

εργασίας από άποψη ποιότητας, ακρίβειας εφαρμογής κ.λ.π.  

  

Άρθρο8  

Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

  

8.1. Η εταιρία καθαρισμού υποχρεούται να προβεί άμεσα στην ασφάλιση 

κάθε για ατομικές βλάβες, για υλικές ζημιές και για ομαδικό ατύχημα, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προσκομίζοντας το σχετικό 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.  

 Για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της 

χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) μέχρι του 

ποσού των 200.000,00 ΕΥΡΩ.  

 Για σωματικές βλάβες σε περισσότερα του ενός άτομα από το ίδιο 

ατύχημα (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη και 

ηθική βλάβη) μέχρι του ποσού των 200.000,00 ΕΥΡΩ.  

 Για υλικές ζημιές τρίτων για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που 

έχουν την ίδια αιτία, μέχρι του ποσού των 200.000,00 ΕΥΡΩ.  

 Για σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημιές κατά ατύχημα μέχρι 

του ποσού των 200.000,00 ΕΥΡΩ.  

 Για οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.  

  

  

Άρθρο 9  

Υποχρέωση ασφαλίσεως  
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9.1. Ο ανάδοχος  καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς να 

περιορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση, 

οφείλει να ασφαλίσει το προσωπικό της, τα μηχανήματα της, τα υλικά, 

και τους τρίτους, με δικές της δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της 

Ελληνικής Νομοθεσίας και του παρόντος άρθρου. Ο Ανάδοχος πρέπει 

να παραδώσει σχέδιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πέντε ημέρες 

τουλάχιστον πριν την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, σε 

διαφορετική περίπτωση, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι 

σύμφωνο με τα παρακάτω, το ΕΜΣΤ δικαιούται να αρνηθεί την 

υπογραφή της.  

9.2. Ασφάλιση προσωπικού. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να έχει ασφαλίσει 

στα ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμούς κύριας ή/και επικουρικής 

ασφάλισης όλο το προσωπικό που τυχόν θα απασχολήσει στα πλαίσια 

της παρούσας σύμβασης ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί ασφαλιστικών ταμείων ή οργανισμών.   

9.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε Τρίτους. Αντικείμενο της 

ασφάλισης αυτή είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του Ανάδοχου 

έναντι οποιωνδήποτε τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται 

να καταβάλει αποζημιώσεις σε τρίτους για: σωματικές βλάβες, ψυχική 

οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά, 

που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης εξ αιτίας ή εξ 

αφορμής αυτής.  

9.4.Τα όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης 

έναντι τρίτων είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα:   

α. Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα 

από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων: διακόσιες χιλιάδες 

Ευρώ (200.000,00) €.  

β. Για σωματικής βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ΄ άτομο και ατύχημα : 

διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000,00) €.  

γ. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων: διακόσιες χιλιάδες Ευρώ 

(200.000,00€.  

δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας 

ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00) €.  

  

Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω 

του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) € λόγω επελεύσεως 

ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους ασφαλιστές των 

αντιστοίχων αποζημιώσεων) ο ανάδοχος  για να μη μείνει υπασφαλισμένη 

οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανώτατου ορίου 

ευθύνης των ασφαλιστών της κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσό, έτσι ώστε 

το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι ένα εκατομμύριο Ευρώ 

(1.000.000,00) € καθ’  όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για ασφάλιση της αστικής ευθύνης της έναντι τρίτων.   

  

Άρθρο 10 
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Πλημμελής εκτέλεσης του έργου 

  

Εάν παρατηρηθεί πλημμελής εκτέλεση του έργου από την αρμόδια Υπηρεσιακή 

μονάδα που θα παρακολουθεί την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης και θα πιστοποιεί 

προς τούτο, δύναται να επιβληθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου επιπλέον 

πρόστιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. δ του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 ήτοι 

ποινική ρήτρα μέχρι το 10% της αξίας του συμβατικού τιμήματος. Στην περίπτωση που 

παρατηρείται επανειλημμένως η ανωτέρω πλημμέλεια η Αναθέτουσα Αρχή 

επιφυλάσσεται του δικαιώματος κήρυξης του Αναδόχου εκπτώτου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20  του ν. 4412/2016. Η επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

συντρέχει όταν καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης σταλούν μέχρι τρείς (3) 

προειδοποιητικές επιστολές περί μη τήρησης των συμβατικών του υποχρεώσεων για 

πλημμελή εκτέλεση του συνόλου του έργου ή τμήματος αυτού. Το προαναφερθέν 

πρόστιμο του 10% επιβάλλεται αθροιστικά με τις ποινικές ρήτρες του άρθρου 25 της 

παρούσας διακήρυξης    
 

  

 

  

 

 

Άρθρο 11  
Αστικές και ποινικές ευθύνες 

  

Ο φορέας  δεν έχει καμία ευθύνη από οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα προέλθει  τα 

συνεργεία του αναδόχου συ.  Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε 

σχετική για …………… ισχύουσα διάταξη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά 

και αστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν ήθελε συμβεί από κακή 

συντήρηση των ……………………. ή λόγω αμέλειας ή παράλειψης των συνεργείων 

του. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές για όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

  

 

. 

  

Άρθρο 12  

Παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης - (Άρθρο 219 του Ν. 4412/2016)  

  

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από 

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 

221.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 





 

    

32 
 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες.  

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 

ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση 

έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 

υποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβασης και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

 

Άρθρο 13ο 

Αποκατάσταση - Εκχώρηση 

 

Η Εταιρία δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της από την παρούσα, να αναθέσει την εκτέλεση του 

συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να 

εκχωρήσει απαιτήσεις της που τυχόν απορρέουν από την παρούσα, εν όλω ή εν μέρει, 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΕΜΣΤ.  

 

Άρθρο 14ο 

Εμπιστευτικότητα 

 

α. Τα στοιχεία, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της 

Εταιρίας και αφορούν στην παρούσα Σύμβαση, είναι εμπιστευτικά και ως εκ τούτου 

υποχρεούται να μην τα ανακοινώνει σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

ΕΜΣΤ, έναντι του οποίου οφείλει εχεμύθεια. Η ίδια υποχρέωση αφορά και βαρύνει 

και το προσωπικό της Εταιρίας.  
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β. Υπό τον όρο «εμπιστευτική» εννοείται κάθε είδους πληροφόρηση, μη δημόσια, 

στην οποία η Εταιρία Φύλαξης έχει πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών 

που αναλαμβάνει με την παρούσα, περιέχει δε, εκτός των άλλων, τους όρους της 

Σύμβασης, τις εργασίες που πραγματοποιούνται βάσει αυτής, καθώς και κάθε 

πληροφορία οποιασδήποτε φύσης σχετικά με το ΕΜΣΤ, τις εγκαταστάσεις του και 

τον εξοπλισμό αυτού 

 

Άρθρο 15 

Λύση και Καταγγελία 

 

1. Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, η 

Εταιρία:  

α. Πτωχεύσει, 

β. Τεθεί υπό εκκαθάριση,  

γ. Τεθεί υπό διαχείριση. 

2. Η Σύμβαση λύεται επίσης συνεπεία καταγγελίας αυτής στις παρακάτω 

περιπτώσεις:  

2.1 Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και σε 

οποιαδήποτε φάση ή Στάδιο εκτέλεσης αυτής, να διακόψει αναίτια την εκτέλεσή της 

και να προβεί στη λύση της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να 

αποζημιωθεί για τις Εργασίες που θα έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση, ενώ 

κάθε άλλη αξίωση του για Εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή δεν είναι σύμφωνες 

με τη Σύμβαση όπως και για αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.  

2.2 Το Μουσείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και 

σε οποιαδήποτε φάση ή Στάδιο εκτέλεσης αυτής να καταγγείλει τη Σύμβαση εφόσον 

η Εταιρία παραβαίνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν τηρεί τους όρους της 

Σύμβασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι, η Εταιρία θα θεωρείται 

ότι παραβαίνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις εάν :  

α. Παρέχει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Σύμβασης,  

β. Εγκαταλείπει ή αρνείται να εκτελέσει Εργασίες της παρούσας Σύμβασης για τις 

οποίες λαμβάνει οδηγίες ή σχετικές εντολές από το Μουσείο ή εκτελεί αυτές 

πλημμελώς,  

γ. Δεν εκπληρώνει οποιονδήποτε από τους όρους της Σύμβασης. Σε περίπτωση που 

θα συντρέξει λόγος καταγγελίας της Σύμβασης συνεπεία μη τήρησης από την Εταιρία 

των συμβατικών της υποχρεώσεων, το Μουσείο θα ειδοποιήσει εγγράφως την 

Εταιρία για το είδος της παράβασης και την πρόθεσή της να προχωρήσει την 

καταγγελία της Σύμβασης, θέτοντας τριήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν η 

Εταιρεία δεν θεραπεύσει την παράβαση εντός της προθεσμίας αυτής, ή δεν 

προσκομίσει ικανοποιητικά στοιχεία λήψης άμεσων μέτρων για την θεραπεία της 

παράβασης αυτής, το Μουσείο μπορεί να προχωρήσει στην καταγγελία της 

Σύμβασης.  

2.4 Η Εταιρία δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση παράβασης των 

υποχρεώσεων του Μουσείου αναφορικά με την καταβολή της αμοιβής στην Εταιρία 

ως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας  





 

    

34 
 

2.5 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης ή λήξης της σύμβασης η Εταιρία υποχρεούται να 

συνεργασθεί με το Μουσείο για τον έλεγχο και την τυχόν αποδοχή των μέχρι τούδε 

παρασχεθεισών υπηρεσιών ώστε να καθορισθεί το ύψος της τυχόν οφειλόμενης 

αμοιβής της Εταιρίας. Η Εταιρία οφείλει να παράσχει κάθε διευκόλυνση για την 

ανάληψη των υποχρεώσεων του διαδόχου της στις περιπτώσεις λύσης ή λήξης της 

σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι παραβιάζει συμβατικές 

υποχρεώσεις της. 

 

Άρθρο 16 

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών 

 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τον Κανονισμό 

Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων, Υπηρεσιών και 

Προμηθειών του ΕΜΣΤ. Κάθε αμφισβήτηση σχετική με την ερμηνεία του 

παρόντος λύεται φιλικά και κατά δίκαιη κρίση από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΣΤ μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που αυτό 

θα του ζητηθεί εγγράφως από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους. Σε 

περίπτωση που η Εταιρία ή το ΕΜΣΤ δεν αποδέχονται την κρίση αυτού, η 

αμφισβήτηση θα λύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία είναι και 

αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα προκύψουν 

από την παρούσα.  

 

Άρθρο 17 

Διάφορα-Τελικές Διατάξεις 

 

α. Η παρούσα Σύμβαση και τα παραρτήματά της περιέχει όλες τις 

απαραίτητες συμφωνίες μεταξύ των μερών και κατισχύει όλων των 

προηγουμένων διαπραγματεύσεων και συμφωνιών τους γραπτών ή 

προφορικών.  

β. Οποιαδήποτε τροποποίηση τυχόν υπάρξει στην παρούσα σύμβαση θα 

ισχύει, μόνο εφόσον πραγματοποιήθηκε εγγράφως.  

 γ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες από τις 

διατάξεις της παρούσας Σύμβασης είναι ή καταστούν άκυρες, παράνομες ή 

ανίσχυρες, η ακυρότητα ή η παρανομία ή το ανίσχυρο αυτών δεν θα πλήττει 

την εγκυρότητα, νομιμότητα και ισχύ των λοιπών όρων της παρούσας 

Σύμβασης.  

 

Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και αφού 

αναγνώσθηκε από τα Μέρη υπογράφεται από αυτά ως ακολούθως. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΣΤ                                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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Γεώργιος Παπαναστασίου  

Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:   
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1ο 

ΧΩΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Έργο του υποψηφίου Αναδόχου είναι ο καθαρισμός όλων των ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ χώρων 

που στεγάζονται τα έργα του ΕΜΣΤ καθώς και ο καθαρισμός των υαλοπινάκων των 

χώρων αυτών και αναλυτικά ως εξής:   

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ 51 

(       1.375     m²) Κλιμακοστάσια και Δώμα, 

(       1.000     m²) Ταράτσα, 

(       3.161     m²) Τεχνικά δωμάτια (Η/Μ εγκαταστάσεων)  

(        600       m²) Αποθήκες  

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

(       1.128    m²) Κτιρίου Συγγρού 51   

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ  

(       1.633    m²)   Ισόγειος Εκθεσιακός και Lobby,  

(       2.619    m²)   Β ΄ όροφος εκθεσιακός και WC  

(       2.061    m²)   Γ΄ όροφος εκθεσιακός και WC  

(       1.073    m²)   Δ΄ όροφος εκθεσιακός και WC  

(       1.904    m²)   -1 όροφος εκθεσιακός και WC 

            (         163     m²)  Είσοδος Καλλιρρόης 

            (       1.153    m²)  Ημιώροφος (Λογιστήριο και γραφεία εκπαίδευσης WC 

 

Άρθρο 2ο 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  

1. Καθαρισμός εκθεσιακών χώρων του Μουσείου 

2. Καθαρισμός Lobby 

3. Καθαρισμός χώρων υγιεινής στους ορόφους των εκθεσιακών και ημιώροφου.   

4. Τοποθέτηση χάρτου υγείας και χειροπετσετών στις τουαλέτες στα αντίστοιχα 

μηχανήματα, καθώς και υγρού σαπουνιού.  

5. Καθαρισμός ανελκυστήρων κοινού και κυλιόμενων κλιμάκων.  

6. Καθαρισμός εισόδου ΕΜΣΤ (Καλλιρρόης) 

7. Καθαρισμός γραφείων εκπαίδευσης και Λογιστήριο  ημιώροφου 

8. Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων και ανακυκλώσιμου υλικού στους 

αντίστοιχους κάδους του Δήμου.  

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
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Εξαμηνιαίες Εργασίες  

1. Καθαρισμός των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στις ταράτσες των κτιρίων. 

(δεν πρόκειται για τον εξειδικευμένο καθαρισμό που απαιτείται για τα κλιματιστικά 

και τον οποίο εκτελεί ο τεχνικός του ΕΜΣΤ ή η συντηρήτρια αυτών εταιρεία, αλλά 

για τυχόν απομάκρυνση σκουπιδιών ή περιττωμάτων πτηνών ούτως ώστε τα 

μηχανήματα να διατηρούνται σε μία καλή κατάσταση)  

2. Καθαρισμός Η/Μ εγκαταστάσεων και εργαστηρίων Οπτικοακουστικών (υπό 

επίβλεψη)   

3. Καθαρισμός δώματος   

4. Καθαρισμός κλιμακοστασίων και κουπαστής κλιμακοστασίων. 

5. Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών υαλοπινάκων 

6. Χώρος φορτοεκφόρτωσης 

 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV : 90910000-9  (Υπηρεσίες 

Καθαρισμού) 

 
Άρθρο 3ο 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΩΡΑΡΙΟ 

1. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται από Τρίτη ως και Κυριακή (σε εξαήμερη βάση) 

και για τις ακόλουθες ώρες ημερησίως, οι οποίες και θα κατανέμονται ως εξής : 

3 άτομα επί 3 ώρες ημερησίως  (8.00 π.μ.-11.00 π.μ.) 

1   άτομο επί 8 ώρες ημερησίως  (11.00 π.μ.-19.00 μ.μ.) 

 

2.  Το    ΕΜΣΤ επιφυλάσσετε ως προς το ωράριο και σε περίπτωση ειδικών αναγκών ή 

αλλαγής λειτουργίας του Μουσείου για το κοινό το ωράριο να τροποποιηθεί. 

 

Άρθρο 4ο 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Οι υπόγειοι χώροι θα καθαρίζονται κατόπιν συνεννόησης (κάθε εξάμηνο). 

Επίσης περιλαμβάνεται και ένα δώμα στο κτίριο επί της οδού Συγγρού 51 (το 

οποίο θα καθαρίζεται κάθε εξάμηνο).  Ειδικά  για τους χώρους του κτιρίου επί 

της οδού Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή, Αθήνα (που έχουν Η/Μ 

εγκαταστάσεις, θα πρέπει να καθαρίζονται με την επίβλεψη αρμόδιου 

εκπροσώπου του Τμήματος Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων ή αντίστοιχα του Τμήματος Κτιριακών Εγκαταστάσεων, της 

Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης και Ασφάλειας συστημάτων, κατόπιν 

συνεννόησης, ανά εξάμηνο και αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν. 

 Η εταιρία καθαρισμού πρέπει να εμφανισθεί μετά από κλήση σε περίπτωση 

έκτακτου καθαρισμού εντός 4 ωρών.   

 Στα πλαίσια της εξαμηνιαίας καθαριότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων (τεχνικά 

δωμάτια) υποχρεούται να πραγματοποιείται ο καθαρισμός μόνο ημέρα Δευτέρα 

που το ΕΜΣΤ είναι κλειστό για το κοινό. 

 Στα πλαίσια της εξαμηνιαίας καθαριότητας των κλιμακοστασίων και δώμα 

υποχρεούται να πραγματοποιείται ο καθαρισμός μόνο ημέρα Δευτέρα που το 

ΕΜΣΤ είναι κλειστό για το κοινό. 
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  Στα πλαίσια της εξαμηνιαίας καθαριότητας των υαλοπινάκων και δώμα 

υποχρεούται να πραγματοποιείται ο καθαρισμός μόνο ημέρα Δευτέρα που το 

ΕΜΣΤ είναι κλειστό για το κοινό. 

 Για τις εργασίες του πίνακα Α.3  υπηρεσιών καθαρισμού  σε περίπτωση 

εκδηλώσεων ή έκτακτης ανάγκης του Μουσείου. Διευκρινίζεται ότι, το ΕΜΣΤ 

μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και 80% λιγότερες ώρες από το μέγιστο αριθμό 

ωρών ανά  έτος. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5ο 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα πληρούν τις προδιαγραφές περί 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (Ν. 3850/2010, “Κύρωση του Κώδικα νόμων 

για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων”, Α΄ 84). 

 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Ηλεκτρικές σκούπες, ισχυρές, αθόρυβες,   με   ειδικά   φίλτρα   (τελευταίας τεχνολογίας)  

Τρόλεϊ με τα απαιτούμενα υλικά (κουβαδάκια) καθαριστών/ριών  

Σφουγγαρίστρες    υφασμάτινες    λευκές,    διαφορετικές    για γραφεία    &   

κοινόχρηστους    χώρους, διαφορετικές για W.C. και μπάνια.   

7 για WC (ανδρών, γυναικών  και Α. μ εα)  

Ειδικά εργαλεία καθαρισμού δαπέδων του ΕΜΣΤ 

Ειδικά εργαλεία καθαρισμού εξωτερικών στοιχείων κλιματιστικών (σπάτουλες, 

ξύστρες κ. λ. π)        

 

  

Άρθρο 6ο 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης του κτηρίου αναλαμβάνει τα έξοδα το ΕΜΣΤ. 
 

 

 

 

Άρθρο 7ο 

ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

1. Το ΕΜΣΤ έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

οποιουδήποτε προστιθέντος που θεωρεί, κατά την ελεύθερη κρίση της ακατάλληλο.  

2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να απασχολεί ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ το όνομα του 

οποίου θα αναφέρεται και στη σύμβαση και στον οποίο θα απευθύνονται τα 

αρμόδια όργανα της ΕΜΣΤ για τυχόν παρατηρήσεις – βελτιώσεις ως προς την 
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ποιότητα και την πληρότητα της εργασίας η οποία θα ελέγχεται καθημερινά από 

Επιτροπή ή άλλα όργανα της ΕΜΣΤ  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης, όποτε προκύψει έκτακτη ανάγκη καθαρισμού 

οποιουδήποτε γραφείου ή χώρου γενικότερα να προβαίνει σε εργασίες 

αποκατάστασης. Το γεγονός αυτό δεν επιφέρει αύξηση του συμβατικού τιμήματος.  

4. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων 

εργατικής νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά περί νόμιμων αποδοχών, αμοιβών 

αποζημιώσεων κάθε είδους, ωραρίου, για την τήρηση της νομοθεσία περί  υγιεινής 

και ασφάλειάς των εργαζομένων και εν γένει προστιθέντων του στο έργο, για την 

τήρηση της νομοθεσίας περί εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου ως και την 

τήρηση της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας ενώ η ΕΜΣΤ δε φέρει καμία 

ευθύνη σχετικά με τα ανωτέρω. Ιδίως σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος 

αποκλειστικά και μόνον υπεύθυνος (αστικά, ποινικά & διοικητικά ) έναντι 

οιουδήποτε είναι ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του όρου 

αυτού θα καταγγέλλεται η σύμβαση αζημίως για το ΕΜΣΤ και ο Ανάδοχος θα 

ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί η ΕΜΣΤ από την 

αιτία αυτή.  

5. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται : 

     Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης:  

     α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα    

καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές 

με το έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε αποκλειστικά για κάθε παράβασή τους. 

     β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 

για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του και οι εν 

γένει προστιθέντες του κατά την εκτέλεση του έργου, είτε σε πρόσωπα ή πράγματα του 

ΕΜΣΤ ή και σε οιουσδήποτε τρίτους και σε περιουσιακά του στοιχεία όπως επί όμορων 

ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε αιτία ή λόγο ακόμα και τυχαία γεγονότα.  

    γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή 

αστυνομικές διατάξεις, περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων, απασχολούμενων 

και εν γένει προστιθέντων του ως εργοδότης απασχολεί για την εκτέλεση του έργου. 

Να έχει ασφαλίσει (πλήρως) το απασχολούμενο για τις ανάγκες του έργου του ΕΜΣΤ 

προσωπικό του στον οικείο κοινωνικοασφαλιστικό Φορέα ανάλογα με το χρόνο και τη 

μορφή απασχόλησης του. 

6.   Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος απαιτεί αποζημίωση, ασκούντος κατά 

του ΕΜΣΤ αγωγή, που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το έργο, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος μόλις ειδοποιηθεί νομίμως από το ΕΜΣΤ να παρέμβει άμεσα υπέρ 

αυτής και να λάβει μέρος στο δικαστικό αγώνα.  Ο Ανάδοχος συμμετέχοντας στη δίκη, 

σε κάθε δε περίπτωση υπέρ της υποστήριξης  του ΕΜΣΤ ευθύνεται από το αποτέλεσμα   

7.  Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε ποσό στο ΕΜΣΤ το 

οποίο θα αναγκαζόταν να πληρώσει στον ενάγοντα τρίτο, όπως για κεφάλαιο, από 

οποιαδήποτε σχετική αιτία, τόκους και δικαστικές δαπάνες.  Γι’ αυτό το ΕΜΣΤ έχει 

δικαίωμα να κατακρατήσει προς συμψηφισμό κάθε ποσό που έχει είτε είναι εργολαβικό 

αντάλλαγμα, είτε εγγύηση ή από άλλη αιτία που δεν κατονομάζεται ρητά. 

 8.  Επί πλέον ο Ανάδοχος σε παρόμοια περίπτωση έκδοσης προσωρινής εκτελεστής 

απόφασης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει αμέσως στο ΕΜΣΤ  το ποσό που θα του 

ζητηθεί, λόγω εγγύησης για την αποφυγή εκτέλεσης σε βάρος του δικαστικής 
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απόφασης και τυχόν εγγύηση από το ίδιο το ΕΜΣΤ- που επιβαρύνθηκε και κάθε αιτία, 

που να έχει σχέση με την παρούσα. 

 9.   Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί νομίμως και εμπροθέσμως όλες τις υποχρεώσεις που 

έχει ως «εργοδότης» έναντι του προσωπικού του και των εν γένει προστιθέντων του 

(πχ καταβολή μηνιαίων αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων κάθε είδους). Στους 

εργαζόμενους του Αναδόχου που συνδέεται μαζί τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

υποχρεούται να καταβάλει τις συμπεφωνημένες με αυτόν αποδοχές που δεν μπορούν 

να υπολείπονται των εκάστοτε νόμιμων αποδοχών ως αυτές προσδιορίζονται είτε από 

τυχόν ισχύουσα Σ.Σ.Ε /ΔΑ είτε από το νόμο ή την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Σε περίπτωση ισχύος 

σχετικής Σ.Σ.Ε/ΔΑ αυτή θα εφαρμόζεται και θα προσκομίζεται στην ΕΜΣΤ Επίσης θα 

εφοδιάζει ο Ανάδοχος τους μισθωτούς του με απόσπασμα της θεωρημένης αρμοδίως 

κατάστασης προσωπικού του.   

Άρθρο 8ο 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του παρεχόμενου επιπέδου καθαριότητας της 

εταιρείας θα διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από:  

1.Τον ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ που θα ορίσει ο Ανάδοχος και ο οποίος θα πρέπει 

να είναι ένας από το προσωπικό καθαριότητας και θα βρίσκεται σε καθημερινή βάση 

στις εγκαταστάσεις το ΕΜΣΤ   

2.Την Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας, την οποία το ΕΜΣΤ. συγκροτεί προς το σκοπό 

αυτό.   

Η Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας πρέπει να συζητά τα αποτελέσματα των ελέγχων 

που θα διενεργούνται και να αποφασίζει για τις διορθωτικές ενέργειες που τυχόν 

απαιτούνται. Για το σκοπό αυτό ο επόπτης καθαριότητας της αναδόχου εταιρείας, θα 

πρέπει να συμπληρώνει έντυπο εργασιών (καθημερινές, εβδομαδιαίες, διμηνιαίες και 

εξαμηνιαίες) και να το υποβάλλει κάθε μήνα στην Επιτροπή Ελέγχου καθαριότητας, 

προκειμένου να γίνεται έλεγχος από την πλευρά της εταιρείας για τις εργασίες που 

έχουν πραγματοποιηθεί. Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή Καθαρισμού θα συμπληρώνει το 

αντίστοιχο έντυπο αξιολόγησης του Αναδόχου και θα το κοινοποιεί ανά μήνα στο 

Τμήμα Συμβάσεων του ΕΜΣΤ προκειμένου να προχωρήσει η σύνταξη πρωτοκόλλου 

παραλαβής των υπηρεσιών του συγκεκριμένου τμήματος του έργου και εν συνεχεία η 

πληρωμή του Αναδόχου. Εάν υπάρχουν διορθωτικές ενέργειες της Επιτροπής προς 

συμμόρφωση του Αναδόχου και αυτός δεν έχει συμμορφωθεί, τότε αυτές θα πρέπει να 

υποβάλλονται μαζί με το έντυπο αξιολόγησης προκειμένου να υπάρξει σχετική 

αλληλογραφία από το αρμόδιο Τμήμα.   

Η πρόταση της Επιτροπής Καθαρισμού θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξη του 

πρωτοκόλλου παραλαβής προκειμένου κατά την πληρωμή να γίνει ή όχι η αντίστοιχη 

περικοπή, όπου προκύπτει παράληψη ή μη συμμόρφωση.   

 

1ο ΕΝΤΥΠΟ  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ:          ΩΡΑ:  
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ΗΜΕΡ.             ΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:           

ΗΜΕΡ.              ΩΡΑ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:  

 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  

LOBBY 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ   

ΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  

ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 

ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ  

          

      

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΟΠΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :  

Επεξήγηση Έντυπο 1°:  

Αξιολόγησης και επίδοσης Καθαρισμού.  

Βαθμός 4: Τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές και η γενική εικόνα του 

καθαρισμού είναι πολύ καλή  

Βαθμός 3: Υπάρχουν ορατές παραλήψεις που είναι επουσιώδεις ή μη κρίσιμες, γενικά 

τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές. Είναι καλώς.  

Βαθμός 2: Υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις που είναι σημαντικές στις επί μέρους 

εργασίες σε σχέση με τους όρους του διαγωνισμού που είναι υψηλού κινδύνου ή 

κρίσιμες.  

Βαθμός 1: Υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις σε σχέση με τους όρους του διαγωνισμού. 

Είναι λόγος καταγγελίας της σύμβασης. Το έντυπο θα συνοδεύεται από σχετική 

αναφορά της Επιτροπής Καθαρισμού σε περίπτωση που ο βαθμός είναι μικρότερος από 

3.   

  

2ο ΈΝΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  

 

1. Καθαρισμός εκθεσιακών χώρων – καθαρισμός μοκετών 

2. Καθαρισμός χώρων υγιεινής στους ορόφους των εκθεσιακών χώρων και 

ημιώροφο.       

3. Τοποθέτηση χάρτου υγείας & χειροπετσετών στις τουαλέτες, τις κουζίνες στα 

αντίστοιχα μηχανήματα, καθώς και υγρού σαπουνιού.   

4. Καθαρισμός ανελκυστήρων.        

5. Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων – επίπλωση στους εκθεσιακούς.    

6. Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων και ανακυκλώσιμου υλικού στους 

αντίστοιχους κάδους του Δήμου.   

7. Καθαρισμός γραφείων εκπαίδευσης και Λογιστήριο  ημιώροφο 

8. Καθαρισμός Lobby 
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9. Καθαρισμός εισόδου ΕΜΣΤ (Καλλιρρόης) 

10. Καθαρισμός δύο επισκέψιμων έργων τέχνης. 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ   

1. Καθαρισμός των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στις ταράτσες των κτιρίων   

2. Καθαρισμός Η/Μ εγκαταστάσεων και εργαστηρίων Οπτικοακουστικών (υπό 

επίβλεψη)   

3. Καθαρισμός δώματος    

4. Καθαρισμός εξωτερικών υαλοπινάκων    

5. Καθαρισμός κλιμακοστασίων & κουπαστής κλιμακοστασίων.  

6. Καθαρισμός χώρου φορτοεκφόρτωσης 

   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΟΠΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  

Ονομασία Τράπεζας:    ΠΡΟΣ  

Κατάστημα:     ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Δ/νση:        Δ/νση:  

Τ.Κ.:       Τ.Κ.:  

Ημερομηνία έκδοσης …………………         

ΕΥΡΩ …………………..………………….  

 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ.___________________________  

ΠΟΣΟΥ …………………………….……..€  

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού: 

…………………………………………………………………………………..……

….. (………………………. €), για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ή σε τυχόν 

επαναλήψεις αυτού για την ανάθεση της υπηρεσίας :  

  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»,  

συνολικού προϋπολογισμού ………………………………………..€,  πλέον ΦΠΑ.  

  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της 

ατομικώς και αλληλεγγύως, καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
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βάσιμο ή όχι κάθε τυχόν απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για …………………………………………… από την 

επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν 

της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
-------------------------  

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή 

αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των 

μελών της και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.  

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

  

Ονομασία Τράπεζας:    ΠΡΟΣ  

Κατάστημα:     ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Δ/νση:        Δ/νση:  

Τ.Κ.:       Τ.Κ.:  

Ημερομηνία έκδοσης …………………         

ΕΥΡΩ …………………..………………….  

 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.___________________________  

ΠΟΣΟΥ …………………………….……..€  

 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………….. (και ολογράφως) 

…………………………………………………………………………………………

…… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ του ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Διεύθυνση 

…………………………………………………………………………………………

………………. για την καλή εκτέλεση της με αριθμό …………………. Σύμβασης, 

που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρία για την ανάθεση της υπηρεσίας : 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»,  
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και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας αυτής προ Φ.Π.Α. ήτοι 

…………………....ΕΥΡΩ.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής 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 

καμία 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.  

  

  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V -ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ) 

  

Επισυνάπτεται ξεχωριστό αρχείο  
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            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»,  

                                                                

Πίνακας Α1: Χρονοχρέωση για καθαρισμό Τρίτη ως και Κυριακή : 

 

Χώροι Μουσείου Καθημερινή εργασία 

εκτός Δευτέρας 

ώρες/έτος Σύνολο σε ευρώ 

Καθαρισμός 

εκθεσιακών χώρων 

και εισόδου 

Καλλιρόης και 

ανελκυστήρων 

κοινού  

3 καθαρίστριες 8-11 

(08:00-11:00) και  

1 καθαρίστρια 8 

ώρες(11:00-19:00) 

5151  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ  πίνακα Α1  

 

Πίνακας Α2: Περιοδικοί καθαρισμοί: 

 

 1φορά/ ανά Εξάμηνο 

(Δευτέρα) 

1φορά/ ανά 

Εξάμηνο (Δευτέρα) 

Σύνολο σε ευρώ 

Καθαρισμός 

υαλοπινάκων με 

γερανοφόρο 

2 καθαριστές 2 καθαριστές  

Καθαρισμός 

κλιμακοστασίων και 

δώματος 

2 καθαριστές 2 καθαριστές  

Η/Μ τεχνικά 

δωμάτια, 

Εργαστήριο 

Οπτικοακουστικών, 

Χώρος 

φορτοεκφόρτωσης 

2 καθαριστές 2 καθαριστές  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ χωρίς ΦΠΑ  πίνακα Α2  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ πίνακα Α2  

 

 

Πίνακας Α3: Χρονοχρέωση για καθαρισμό Τρίτη ως Κυριακή  

 

Χώροι Μουσείου Ώρες Σύνολο σε ευρώ 

Εκδηλώσεις 1380  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ πίνακα Α3  
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ χωρίς ΦΠΑ    

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ    

 

 

1. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της 

«Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » (Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβροσίου 

Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ) Τ.Κ. 117 43, Αθήνα. τηλ.: 2111019210) με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την 30.03.2021 και ώρα 10:00 π.μ,.   

  

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται 

σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής(www.emst.gr).  

  

Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. 

επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την 

αναθέτουσα αρχή  

  

  

  

  

 

 

  

Ημερομηνία ..../......./2021  

 

 

 

 

 

   Υπογραφή – Σφραγίδα  
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

Ημερομηνία:       /       /2021 

 

Βεβαιώνεται η επίσκεψη της εταιρίας …………………………………. 

για την συμμετοχή της στο Συνοπτικό Διαγωνισμό Καθαρισμού για το 

κτήριο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Λεωφ. 

Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή Αθήνα 11743 

 

 

 

 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΜΣΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΜΣΤ:  
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ 
(ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ), ΑΘΗΝΑ 11743  
GREECE 

https://emst.us6.list-manage.com/track/click?u=84d25a2c31d4630d0bf27aebf&id=840ee434ed&e=0ae8a14179
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