
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Άρθρο 68 Ν.3863/2010 

 Συμβάσεις  εργολαβίας  εταιρειών  παροχής  υπηρεσιών  1.  Όταν  το  Δημόσιο,  τα  Νομικά 

Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ),  οι  Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.),  οι 

φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες 

διατάξεις, αναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ή 

φύλαξης, οφείλουν να ζητούν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης 

(εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθμό 

των εργαζομένων. β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφο 

ρά  τις  πάσης  φύσεως  νόμιμες  αποδοχές  αυτών  των  εργαζομένων.  ε)  Το  ύψος  των 

ασφαλιστικών εισφορών με βάση  τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ)  Τα  τετραγωνικά μέτρα 

καθαρισμού  ανά  άτομο,  όταν  πρόκειται  για  καθαρισμό  χώρων.  Οι  εταιρείες  παροχής 

υπηρεσιών  καθαρισμού  ή  φύλαξης  (εργολάβοι)  πρέπει,  με  ποινή  αποκλεισμού,  να 

εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά 

τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 

τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και 

τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο 

της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 2. Στη σύμβαση 

που συνάπτουν οι υπηρεσίες, οι φορείς και οι οργανισμοί της παραγράφου 1 με τους ερ− 

γολάβους, περιλαμβάνονται  τα στοιχεία α΄έως στ΄της προηγουμένης παραγράφου καθώς 

και  ειδικός  όρος  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  εργατικής  και  ασφαλιστικής 

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

του  επαγγελματικού  κινδύνου.  Όταν  δεν  αναγράφονται  τα  ανωτέρω στοιχεία  και  όροι,  η 

σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2813 3. Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου 

σε  υπεργολάβο,  υποχρεούται  άμεσα  να  ενημερώνει  εγγράφως  τον  αποδέκτη  των 

υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, 

έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών 

εισφορών. 4. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου 

του αποδέκτη των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου 

κατά  τη διάρκεια υλοποίησης  του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις 

διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμ− 

βαση  δεν  ικανοποιούνται,  καταβάλλονται,  όμως,  από  τον  αποδέκτη  των  υπηρεσιών  οι 

αποδοχές  στους  εργαζόμενους  και  αποδίδονται  οι  ασφαλιστικές  τους  εισφορές.  5.  Στις 

επιχειρήσεις  του  ιδιωτικού  τομέα  που  απασχολούν  πάνω  από  πενήντα  (50)  άτομα  και 

υποχρε−  ούνται  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  τον  οργανισμό  ή  τον  κανονισμό  τους  να 

προβαίνουν  σε  πρόσκληση  εκ−  δήλωσης  ενδιαφέροντος  με  διακήρυξη,  εφαρμόζονται  οι 

προηγούμενες  παράγραφοι.  Όταν  δεν  έχουν  τέτοια  υποχρέωση  και  συνάπτουν  σύμβαση 

εργολαβίας του περιεχομένου της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 

του παρόντος άρθρου. 6. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και του  ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, 

την  παράνομη  απασχόληση  αλλοδαπών  ή  παραβάσεις  της  εργατικής  και  ασφαλιστικής 

νομοθεσίας,  ενημερώνουν  εγγράφως  τον  αποδέκτη  των  υπηρεσιών.  Επίσης,  τον 

ενημερώνουν  εγγράφως  για  τις  πράξεις  επιβολής  προστίμου  που  αφορούν  τις  ανωτέρω 

διαπιστωθείσες  παραβάσεις.  Για  τους  φορείς  της  παραγράφου  1,  η  επιβολή  δεύτερης 

κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά: 



α) στην καταγγελία  της σύμβασης και β)  επιφέρει, από τον χρόνο επιβολής  της δεύτερης 

κύρωσης, τον αποκλεισμό του εν λόγω εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για τρία (3) 

χρόνια.  7.  Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  εφοδιάζει  τους  εργαζόμενους  με  αντίγραφο  της 

κατάστασης  προσωπικού  ή  απόσπασμα  αυτής  όταν  απασχολούνται  εκτός  της  έδρας  της 

επιχείρησης.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν.4144/2013 

άρθρου  68  του  ν.  3863/2010  1.  Η  παράγραφος  1  του  άρθρου  68  του  ν.  3863/2010 

αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  (Ν.Π.Δ.Δ.),  οι Οργανισμοί  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.),  οι 

φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες 

διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση 

παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή/και  φύλαξης,  υποχρεούται  να  ζητά  από  τις  εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά 

τους, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο 

έργο. β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία 

τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις 

πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών 

εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά 

άτομο,  όταν  πρόκειται  για  καθαρισμό  χώρων.  ΕΦΗΜΕΡΙΣ  ΤΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  (ΤΕΥΧΟΣ 

ΠΡΩΤΟ)  1173  Οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή/και  φύλαξης  (εργολάβοι) 

υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς 

τους  τα  ως  άνω  στοιχεία.  Στην  προσφορά  τους  πρέπει  να  υπολογίζουν  εύλογο  ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους 

κέρδους και  των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και  τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρε− 

ούνται  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά  αντίγραφο  της  συλλογικής  σύμβασης  εργασίας 

στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.» 2. Στο άρθρο 68 του ν. 3863/2010 προστίθεται 

παράγραφος 2 ως εξής: «2.α) Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο 

«Μητρώο  Παραβατών  Εταιρειών  Παροχής  Υπηρεσιών  Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης»  που 

τηρείται  στη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  του  Σώματος  Επιθεώρησης 

Εργασίας.  β)  Η  αναθέτουσα  αρχή  υποχρεούται,  αμέσως  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας 

υποβολής  των  προσφορών,  να  υποβάλει  γραπτό  αίτημα  προς  τη  Διεύθυνση  Προ− 

γραμματισμού  και  Συντονισμού  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  τη  χορήγηση 

πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην 

αναθέτουσα  αρχή  μέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  υποβολή  του  αιτήματος.  Σε 

περίπτωση  άπρακτης  παρέλευσης  της  προθεσμίας,  η  αναθέτουσα  αρχή  δικαιούται  να 

προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. γ) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη 

σύναψη  της  σύμβασης  τις  υποψήφιες  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  ή/και 

φύλαξης  λόγω  διάπραξης  σοβαρού  επαγγελματικού  παραπτώματος.  Ως  σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, 

μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων 

(10.000)  ευρώ,  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας,  καθεμιά  από  τις  οποίες 

χαρακτηρίζεται  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας  κατ’  εφαρμογή  της  υ.α. 

2063/Δ1  632/2011  ή  οποιασδήποτε  διάταξης  ρυθμίσει  μελλοντικά  το  περιεχόμενο  των 



παραβάσεων  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  ββ)  η  κήρυξη  ως  έκπτωτης  της 

υποψήφιας  εταιρείας  κατ’  εφαρμογή  της  παραγράφου  7  του  παρόντος,  μέσα  σε  χρονικό 

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

προσφοράς,  γγ)  η  επιβολή  της  κύρωσης  της  προσωρινής  διακοπής  της  λειτουργίας 

συγκεκριμένης  παραγωγικής  διαδικασίας  ή  τμήματος  ή  τμημάτων  της  επιχείρησης  ή 

εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό 

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

προσφοράς. δ) Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών 

Εταιρειών  Παροχής  Υπηρεσιών  Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης»  οι  εταιρείες  παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του 

νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους 

πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας.» 3. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε παραγράφους 

3, 4, 5, 6, 7, και 8 και η παράγραφος 3, όπως αναριθμήθηκε, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στη 

σύμβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή με τους εργολάβους περιλαμβάνονται 

τα στοιχεία α΄ έως στ΄ της πρώτης παραγράφου, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή 

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

και  ασφάλειας  των  εργαζομένων  και  πρόληψης  του  επαγγελματικού  κινδύνου.  Όταν  δεν 

αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η 

δαπάνη πληρωμής.» 4. Η παράγραφος 5, όπως αναριθμήθηκε, αντικαθίσταται ως εξής: «5. 

Όταν  οι  υπηρεσίες  ή  οι  επιτροπές  παρακολούθησης  καλής  εκτέλεσης  του  έργου  του 

αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Όταν  οι  παραβάσεις  διαπιστώνονται  κατά  την  παραλαβή  του  έργου,  τα  δικαιώματα  που 

απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη 

των  υπηρεσιών  οι  αποδοχές  στους  εργαζομένους  και  αποδίδονται  οι  ασφαλιστικές  τους 

εισφορές.» 5. Η παράγραφος 7, όπως αναριθμήθηκε, αντικαθίσταται ως εξής: «7. Όταν οι 

ελεγκτικοί  μηχανισμοί  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  (ΣΕΠΕ)  και  του  ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 

διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση 

αλλοδαπών  ή  παραβάσεις  της  εργατικής  και  ασφαλιστικής  νομοθεσίας,  ενημερώνουν 

εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για 

τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η 

πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για 

δεύτερη  φορά  κατά  τη  διάρκεια  λειτουργίας  της  σύμβασης  οδηγεί  υποχρεωτικά  στην 

καταγγελία  της  σύμβασης  από  την  αναθέτουσα  αρχή  και  στην  κήρυξη  του  εργολάβου 

έκπτωτου.» 


