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«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» 
          ΑΓΑ Ω4Λ56-ΟΑΦ
        ΑΓΑΜ: 17PROC006157323 
 

ΠΡΟ:  Μ. ΔΚΜΔΧΝ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

              ΣΜΖΜΑ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ 
Φ.830/ΑΓ 583 
. 180 

ΚΟΗΝ:   ΚΔΓΑ//ΟΗΚ Σει. 23520-90140 
θνηίλα  9 Ματ 17   

 

 
ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Τπ. Αξηζκ. 4/2017 γηα ηελ 

Δθκίζζσζε πλεξγείνπ Καζαξηφηεηαο κε Λήςε Δλζθξάγηζησλ 
Πξνζθνξψλ. 

ΥΔΣ:  ΔΠΑ Γ-15/ΝΟΔ. ΄84. 

1. Έρνληαο ππφςε: 

α. Σν Ν.Γ. 721/70 (ΦΔΚ Α’ 251/1970) «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο   
θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ.». 

β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 (παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα 
απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 

γ. Σν Ν.2286/95 (ΦΔΚ Α’ 19/1-2-1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ 
Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο- 
Γεκφζην Λνγηζηηθφ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ε. Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α’ 112/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 
κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ  νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαζψο θαη ηηο εθδνζείζεο επ’ απηνχ θαλνληζηηθέο 
νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ. 

ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ 4013/11 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

δ. Σηο δηαηάμεηο ηεο Παξαγξάθνπ Ε ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ107/Α/09-
05-13) πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ 
Οδεγία  2011/7 ηεο 16εο Φεβ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 

ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/10 «Νέν Αζθαιηζηηθφ 
χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο , ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4144/13. 

 

ζ. To άξζξν 37 ηνπ Ν.4320/15 (ΦΔΚ Α’ 29/19-3-2015) κε ην νπνίν ε 
ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Β’ ηνπ Ν. 4281/14 αξρίδεη απφ ηελ 
31/12/2015 , εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο απηνχ. 

η. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
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2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».. 

ηα. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
δηαηάθηεο». 

ηβ. Σελ ππ΄ αξηζκ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απφθαζε ΤΦΔΘΑ 
(ΦΔΚ Β΄2300) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ Τθππνπξγψλ 
Δζληθήο Άκπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνηθήζεσο 
ησλ Δ.Γ. θαη ζε Πξντζηάκελνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ 
απηέο». 

ηγ. Σελ ππ΄ αξίζκ. 35130/739/2010 Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε  ηελ 
θαζνξίδεηαη φηη ηα φξηα γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ 
πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ κε ζπλνπηηθή 
δηαδηθαζία (πξφρεηξν δηαγσληζκφ) είλαη γηα δαπάλεο απφ 20.000,01 € (ρσξίο 
ΦΠΑ) κέρξη 60.000,00 € (ρσξίο ΦΠΑ). 

ηδ. Σηο απαηηήζεηο ηεο Μνλάδαο γηα κίζζσζε ζπλεξγείνπ 
θαζαξηφηεηαο, ιφγσ έιιεηςεο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (17REQ006155445). 

 
Κ Α Λ Ο Τ Μ Δ 

Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ, λα ππνβάιινπλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο γηα ηελ εθκίζζσζε ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο, πξνο θάιπςε 
αλαγθψλ  Μνλάδαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ε θ α η φ λ  δ έ θ α  ε λ λ έ α  ( 1 1 9 )  
ε κ ε ξ ψ λ , πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνζνχ δέθα νθηψ ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ ελελήληα δχν επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ (18.592,56 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 23ε  Μαΐνπ 2017 εκέξα 
Σξίηε  θαη ψξα 09:00 π.κ. 
 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ 
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε κε ηνπ εμήο ηξφπνπο: 

α. Απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν 
εθπξφζσπφ ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηνπ  ΚΔΓΑ θνηίλαο (Παξαιία θνηίλαο , 
ΣΚ 60063) ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά,  κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή 
courrier, ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην 
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε  κε 
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα. 

3. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη 
ψξα είλαη εθπξφζεζκεο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη. 

4. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα ηελ 23ε 

Μαΐνπ 2017 εκέξα Σ ξ ί η ε θαη ψξα 0 9 :00 π.κ., ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ηελ 
αληίζηνηρε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο κελφο Μαΐνπ ηεο Μνλάδαο θαη 
δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη 
εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ην ζρεηηθφ 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

5. Οη ηηκέο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ είλαη 
δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδφηε, ελψ ζε απηέο δελ επηηξέπεηαη λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζρφιηα, νχηε απηέο λα ηεινχλ ππφ πξνυπνζέζεηο, 
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αηξέζεηο ή πεξηνξηζκνχο. 

6. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη δηάξθεηαο εθαηφλ δέθα ελλέα 
(119) εκεξψλ, απφ 2-6-2017 έσο 28-9-2017 κε δπλαηφηεηα 
παξάηαζήο/πεξηνξηζκνχ ηεο γηα είθνζη (20) εκέξεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
ηηκέο. 

7. Αληίγξαθα ηνπ πιήξνπο ζψκαηνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 
δηαηίζεληαη σο αθνινχζσο: 

α. ε έληππε κνξθή απφ ηελ Τπεξεζία καο (ΚΔΓΑ/θ/ΣΜ.ΟΗΚ, 
Παξαιία θνηίλαο), ζηηο δηαζέζηκεο ψξεο γηα ην θνηλφ, ήηνη απφ Γεπηέξα έσο 
Παξαζθεπή 7:00-15:00. 

β. ε ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο  
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ». 

 
8. Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πξνκήζεηαο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 
Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο, ηειέθσλν 23520-90140. 

 

κρνο (Η) Γεψξγηνο Φηιηππίδεο 

        Γηνηθεηήο 
 

     Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
Μ.Τ. Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 

Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 

«Α» : ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ» 
«Β» : ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
«Γ» : ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΧΝ-ΤΜΒΑΣΗΚΟ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
«Γ» :  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ        
ζηε Φ.830/ΑΓ.583/.180 ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
θνηίλα   9 Ματ 2017  

 
 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 
 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ 
ΛΖΦΖ ΔΝΦΡΑΓΗΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

CPV 90911200-8 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ Υακειφηεξε Σηκή 
 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 
 

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 

18.592,56 € ΔΤΡΩ πκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ & 
Κξαηήζεσλ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ 
ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ (ΚΔΡΓΖ 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ) ΜΟΝΑΓΑ ή 
Π/Τ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
23-5-2017 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 23-5-2017 

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 
ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

Παξάξηεκα «Γ». 
 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΩΝ (%) 
6,2036 % 

(νη θξαηήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο 

πξνζθνξάο) 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο γηα 
παξάηαζή ηνπο γηα επηπιένλ εμήληα (60) εκέξεο. 

 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Ν. 2238/94, άξζξν 
55). 

Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη ν 
πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν  62 θαη 64 ηνπ Ν. 

4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ηεο θαζαξήο  
αμίαο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θξαηήζεσλ. 

 
 

 

 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
Μ.Τ. Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 

Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο  

                  ΔΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ηε Φ.830/ΑΓ.583/.180      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
        θνηίλα 8-5-17   
 

ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

Άπθπο 1ο
 

Ανηικείμενο ύμβαζηρ – Σιμή – Υπονική Γιάπκεια Αςηήρ 

 

1. Αληηθείκελν χκβαζεο: Οη πξνο θαζαξηζκφ ρψξνη ηεο Μνλάδνο θαη νη 
απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ κε ηελ απαηηνχκελε ζπρλφηεηα απηψλ φπσο 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 
παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζαο. 

 
2. Σηκή: Ζ πξνππνινγηζζείζα αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

Γέθα νθηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα δχν Δπξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ 
(18.592,56€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη ησλ θξαηήζεσλ, πνζνζηνχ 6,2036% 
θαη αθνξά ζηελ εθκίζζσζε ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο. 

 
3. Υξνληθή Γηάξθεηα: Οξίδεηαη ζε εθαηφλ δέθα ελλέα  (119) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Παξνχζαο χκβαζεο, κε δπλαηφηεηα 
επέθηαζεο/πεξηνξηζκνχ (+-)  γηα αθφκα είθνζη (20) εκέξεο, κεηά απφ ηε ζχκθσλε 
γλψκε ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 
4. Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο γηα δηαθνπή ηεο 

ζχκβαζεο αλά πάζα ζηηγκή εθφζνλ δε ιάβεη ηελ αλάινγε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ 
Πξντζηάκελε Αξρή ή αλ θξίλεη φηη δελ κπνξεί λα απνπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο 
ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηδίνπο πφξνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ζα 
ελεκεξσζεί ζρεηηθψο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
5. Απνθιείεηαη παληειψο έθηαθηε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ 

ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα. Ο 
Αλάδνρνο νπδφισο λνκηκνπνηείηαη λα εγείξεη αλάινγε αμίσζε. 

 

 
Άπθπο 2ο

 

Καηάπηιζη – Τποβολή και αποζθπάγιζη πποζθοπών 
 

1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη : 
 

α. Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο 
φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ 
Αγγιηθή γιψζζα. 
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β. Να λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, 
πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή 
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε 
αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο, θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, 
πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε 
ηεο πξνζθνξάο. 

 
γ. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδεη ε 

δηαθήξπμε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

δ. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
ε. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 

δ. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΩΝΤΜΗΑ 
θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο : 

 
(1) ΠΡΟΦΟΡΑ (με κεθαλαία). 

 
(2) ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ. 

 
(3) Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ 4/2017 

για ηην Ανάδειξη Αναδόσος Καθαπιόηηηαρ 
Υώπυν ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ. 

 

 
Ο θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνει, ρσξίο αλεμάξηεηνπο 

θαθέινπο, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

Α.  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Δληφο ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα 
αλαθεξφκελα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο 
ππνβάιινπλ : 

(1) Πιζηοποιηηικό ηος Οικείος Δπιμεληηηπίος, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδαθίνπ α' ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 
118/07 ή ζηελ πεξίπησζε (3) ηνπ εδαθίνπ β' ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 
118/07, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 
αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο 
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

(2) Τπεύθςνη δήλυζη ηηρ παπαγπάθος 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν. 
1599/1986, σο ππφδεηγκα πξνζζήθεο «1», ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ 
ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
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ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ θαη ζηελ νπνία: 

(α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ.  

(β) Να δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο  ηεο πξνζθνξάο ηνπο: 

1/  Γελ  έρνπλ  θαηαδηθαζηεί  κε  ακεηάθιεηε απφθαζε 
γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α' ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

2/ Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 
πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

3/ Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη  σο πξνο 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδαθίνπ α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
6 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

4/ Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 
πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

5/ Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα. 18,34,39 ηνπ Π.Γ 118/07 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

(γ) Να βεβαηψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.12 
ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Α.Ν. 1400/73 θαη φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο άκεζνπο ή 
έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ 
θιάδσλ ησλ Δ.Γ. , γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξήιζε πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία 
ηνπο. 

(δ) Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ  αξκνδίσο, απφ 
ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε 
δήισζε. 

(ε) Να βεβαηψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη ην 
ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο  Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο. 

(3) Παπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο 
ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β ΠΓ 
118/07). 

(4) Απφ ηνλ αλαδεηρζέληα κεηνδφηε, ζα δεηεζεί ε πξνζθφκηζε 
ππνρξεσηηθά έλνξθεο βεβαίσζεο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ 
γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 
ζνβαξφηεηαο.» θαη πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζε πνζνζηφ 
5% επί ηεο αμίαο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ρσξίο ΦΠΑ. 

  

Β. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Απνηειείηαη απφ ηα ηερληθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο Λεηηνπξγηθέο Απαηηήζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Γ» ηνπ παξφληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 
πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απφξξηςεο: 
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(1)    Πλήπη ηεσνική πεπιγπαθή ζηην ελληνική γλώζζα, ζε πιήξε 
αληαπφθξηζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

 

(2) Πεπιγπαθή ηος απαζσολούμενος πποζυπικού πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί, αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ηνπ θαη ζηηο ψξεο απαζρφιεζεο , ψζηε 
λα επηηεπρζεί αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

(3) Πλήπη και αναλςηικό καηάλογο με ηα μησανήμαηα, ηον 
εξοπλιζμό, ηα αποππςπανηικά και λοιπά είδη καθαπιόηηηαρ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, αλαθέξνληαο ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο. Σα πιηθά θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαηά 
πεξίπησζε έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιή θαζαξηφηεηα, λα κελ αλαδχνπλ 
δπζνζκίεο, λα κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο Μνλάδαο. 

(4) Αποδεικηικά πιζηοποίηζηρ καηά ISO ηυν εηαιπειών 
καηαζκεςήρ ηυν ειδών καθαπιόηηηαρ, θαζψο θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ φηη ηα πξντφληα έρνπλ ειεγρζεί απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 
θαη θαηαζθεπάδνληαη ζε εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ 
ζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε ρεκηθή 
ζχζηαζε απηψλ θαη ν αξηζκφο έγθξηζεο απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

 
 

 
Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

(1) Γηα ηε ζχληαμε θαη  αλάιπζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα θαη 
κε ηηο πξνζζήθεο (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/10,φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 
ηνπ Ν.4144/13, κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη  λα ζπκκνξθψλεηαη ε πξνζθνξά. 

(2) Θα πεξηιακβάλεη ην είδνο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά κε: 

(α) Σην πποζθεπόμενη ηιμή ζε επξψ ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο 
θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο 
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. ηελ ηηκή ζα 
πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. 
Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε δαπάλε κίζζσζεο ηνπ ζπλεξγείνπ 
θαζαξηφηεηαο (θφζηνο εξγαζίαο, κηζζνί θιπ) ηνπ κεηνδφηε, ην θφζηνο ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο πγξψλ θαη ζηεξεψλ, ηα πάζεο θχζεσο 
έμνδα κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο απφ ην ρψξν ηνπ πξνκεζεπηή 
ζηνπο ππφ θαζαξηφηεηα ρψξνπο. 

(β) Σν πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ζην νπνίν ππάγνληαη νη εξγαζίεο. (γ) 

Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.(ηνπιάρηζηνλ 60 εκέξεο) 

(δ) Ζ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πξνζζήθε «2») ζα πξέπεη λα 
είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα θαη κε ην ππφδεηγκα πνπ ηίζεηαη σο Πξνζζήθε «3» 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

(ε) Σν θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ δελ ζα πξέπεη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) λα 
ππνιείπεηαη ηνπ ειάρηζηνπ λνκίκνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 
Δξγαηηθή Ννκνζεζία θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζην Ν.3863/2010 θαη 4144/13. 

 

2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο 



F:\Πξφζθιεζε  12-13 Δθκίζζσζε πλεξγείνπ Καζαξηφηεηαο ΣΔΛΗΚΟ.docx 

Β-6 
 

 

ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ  πξνζθεξνκέλσλ 
ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο 
πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη 
λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

3. πλαθψο επηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζχλνιν ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο (αληηθείκελα Α θαη Β καδί) . Δπίζεο, θξίλεηαη 
φηη απαηηνχληαη εκεξεζίσο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζαξηζκνχ ηα άηνκα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα θαηαλνκήο-πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ  
ηεο Μνλάδνο . Δπνκέλσο, θάζε πξνζθνξά πνπ δελ πιεξεί ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο  
ζα θξίλεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
Άπθπο 3ο

 

Τποσπεώζειρ Αναδόσος 
 

1. Όζνλ αθνξά ζηηο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη  
θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα «Γ» παξνχζαο, ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη, ζχκθσλα θαη κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο πνπ έρεη εθπνλήζεη ε 
Μνλάδα (πξνζζήθε 1 ζην παξ. «Γ»), ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλελλφεζε κε ηα 
αξκφδηα φξγαλα ηνπ Δζηηαηνξίνπ γηα ηελ αθξηβή ψξα ζηελ νπνία ζα πξνβεί ζηηο ελ 
ιφγσ θαζαξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε φζν ην δπλαηφ απεξίζπαζηε 
ιεηηνπξγία απηνχ. 

 
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, ηήξεζε ηνπ 
λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπίζεο, 
ππνρξενχηαη λα εθπιεξψζεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο 
αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη θάζε ηξίην έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα. 

 
3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ 

εκέξα αλάιεςεο εξγαζίαο, ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζηελ Τπεξεζία 
θαη λα ιάβεη ηελ αλάινγε άδεηα απφ ην Γξαθείν Αζθαιείαο (ηει. 2 3 5 2 0 -
9 0 1 0 5 ) θαζψο επίζεο θαη θάζε κεηαβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ (δηαθνπή εξγαζίαο-
πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ). Σν πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα 
θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη εάλ βάζεη ηνπ λφκνπ ππνρξενχηαη λα 
επηβιέπεη ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ ην έξγν θαη λα επηθνηλσλεί κε ηα 
αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο. 

 
4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζην 

ΗΚΑ, ΣΔΑΜ ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα. Ζ Γηνίθεζε  ηνπ ΚΔΓΑ/ 
δελ ζα επηηξέπεη ζε θαλέλα εξγαδφκελν λα εξγάδεηαη αλ δελ απνδεηθλχεηαη φηη είλαη 
αζθαιηζκέλνο θαη ππνρξεψλεη ηνλ Αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηα 
ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο (ΡΔΠΟ) θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ  αζζέλεηεο 
ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηεο 
Τπεξεζίαο. 

 
5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο 

αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ 
εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

6. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη 
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πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηξίησλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη πιήξσο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα  ηηο 
βιάβεο ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη 
πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Δίλαη δε ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 
είδνπο δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί. 

 
8. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζα είλαη 

εμεηδηθεπκέλν θαη πγηέο, ζα θέξεη νκνηφκνξθε θαη θαζαξή ζηνιή εξγαζίαο, αηνκηθή 
θάξηα κε ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ζα ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνζθεπψλ θαηά ηελ 
είζνδν – έμνδν απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζα είλαη δεθηηθφ ζε νπνηεζδήπνηε 
παξαηεξήζεηο ηνπ γίλνπλ. 

 
9. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε ησλ πιηθψλ, 

κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, θιπ , πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη βξίζθνληαη ζηνπο ππφ θαζαξηφηεηα ρψξνπο, 
ζε ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία θαζψο θαη λα παίξλεη φια ηα 
πξνβιεπφκελα κέηξα.  

 
10. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα 

απνκαθξχλεη απφ ηνπο ππφ θαζαξηφηεηα ρψξνπο θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, 
απνξξίκκαηα, εξγαιεία, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά, ρξήζηκα ή άρξεζηα, 
πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ, θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα 
νηηδήπνηε απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 
11. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα ππάξρεη πιήξεο 

ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο, φπνπ απαηηείηαη. 

 
12. Ζ απνζήθεπζε ησλ εχθιεθησλ πξντφλησλ ζα απνηειεί αληηθείκελν 

έγγξαθεο αίηεζεο άδεηαο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο. Γηα ηελ απνηξνπή 
θάζε θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ν Αλάδνρνο ζα δψζεη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ, θαη εηδηθφηεξα: 

 
α. Υσξηζηή απνθνκηδή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηαρηνδνρείσλ κε εηδηθψο 

ζρεδηαζκέλα δνρεία, αθνχ επαιεζεπηεί φηη ηα απνηζίγαξα είλαη φλησο ζβεζκέλα, 

β. Απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο εληφο ηνπ θηηξίνπ, 

γ. Δπαιήζεπζε ζσζηνχ θιεηδψκαηνο ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο 
απνξξηκκάησλ πξηλ απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
αληηζπκβαιινκέλνπ, 

δ. Όηη άιιν θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 
13. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζην πξνζσπηθφ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα 

αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ αλήθεη ζηε Μνλάδα, αθφκε θη αλ είλαη 
απνδεδεηγκέλα άρξεζην, θαζψο θαη λα ιακβάλεη γλψζε εγγξάθσλ πνπ δελ ην 
αθνξνχλ άκεζα. 
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14. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιισλ  θνξέσλ 
(π.ρ κεηαθνξηθά κέζα). 

 
15. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θάζε πιηθφ πνπ θαηά 

ηελ θξίζε ηεο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε 
ηα εγθξηζέληα δείγκαηα. 

 
16. H Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε αηφκνπ 

απφ ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο αλ ηπρφλ παξαηεξήζεη φηη δελ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη αλάξκνζηε 
ή έρεη ππνπέζεη ζε παξαπηψκαηα. 

 
17. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί 

ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, ηδηαίηεξα δε ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη κνλνκεξψο, εληφο ηνπ ίδηνπ ηζρχνληνο σξαξίνπ, ην 
πξφγξακκα θαζαξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο. 

 
 

Άπθπο 4ο
 

Έλεγσορ Δπγαζιών – Παπαλαβή Δπγαζιών – Απόππιτη Δπγαζιών 
 

1. Ο έιεγρνο ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ζα δηεμάγεηαη θαζεκεξηλά, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ Δπηηξνπή 
Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο πνπ ζα νξίζεη ε Μνλάδα. 

 
2. Ζ Δπηηξνπή θάζε κήλα, ζα ζπληάζζεη πξσηφθνιιν θαιήο εθηέιεζεο 

ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, 
ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δπν κέξε θαη ζα απνηειεί απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ 
γηα ηελ εθάζηνηε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ πξνζθφκηζή ηνπ απνηειεί ππνρξέσζε 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
3. ε πεξίπησζε απφξξηςεο εξγαζίαο είηε παξαιήςεσλ ή κε ηήξεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε ζχκβαζε, ζα ζπληάζζεηαη απφ 
ηελ Δπηηξνπή «Πξσηφθνιιν Παξάβαζεο/Απφξξηςεο», πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν νη θπξψζεηο – πξφζηηκα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν  άξζξν 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 
 

Άπθπο 5ο
 

Κήπςξη Αναδόσος υρ Έκπηυηος – Δξαιπέζειρ 
 

1. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 
απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ 
νηθνλνκηθή αξκνδηφηεηα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζε 
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πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί 
ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε 
βάξνο ηνπ, ή έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη 
θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο παξαθάησ: 

 

 
ζχκβαζεο. 

α. Καηάπησζε  νιηθή  ή  κεξηθή  ηεο  εγγχεζεο  θαιήο  εθηέιεζεο ηεο 
 
β. Δθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή, είηε απφ 

ηνλ επφκελν κεηνδφηε, είηε κε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, 
θαη κε θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ θάζε άκεζεο ή έκκεζεο πξνθαινχκελεο δεκίαο 
ηνπ δεκνζίνπ. 

γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν 
ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
Ν.2286/1995. 

 
2. Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε 

ή ηε ζχκβαζε, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο 

βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 

 

(1) Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 

 
(2) Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ 

πξνκεζεπηή. 
 

(3) Πιεκκχξα. 
 

(4) εηζκφο. 
 

(5) Πφιεκνο 
 

(6) Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ίδην ή ηνλ θαηαζθεπαζηή – 
πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 

 
(7) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 

 
(8) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

 
Ο Αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ππνρξενχηαη εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά ηα πεξηζηαηηθά θαη λα πξνζθνκίζεη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηελ Τπεξεζία. ε αληίζεζε πεξίπησζε ζηεξείηαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο απηνχ. 
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Άπθπο 6ο
 

Κςπώζειρ 
 

1. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξαηεξεζνχλ 
παξαιήςεηο ή κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα ζηε 
ζχκβαζε εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 

 
α. Παξερφκελεο Τπεξεζίεο: 

 
(1) Με ηθαλνπνηεηηθή θαζαξηφηεηα ζε θάπνην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ 

θαη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πνζφ πξνζηίκνπ ίζν κε 5% έσο ην 20% 
ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 
(2) Με απνδεθηά απνηειέζκαηα θαζαξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α» παξνχζαο, πνζφ πξνζηίκνπ ίζν 
κε 20% έσο ην 100% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα κε ην κέγεζνο 
θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 
β. Πξνζσπηθφ 

 
(1) Απνπζία αηφκσλ πνπ είλαη δεισκέλα ζην πξφγξακκα θαη 

δελ αληηθαηαζηάζεθαλ, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε απφληα, ίζν κε ην δηπιάζην έσο 
ην πεληαπιάζην ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ελφο εξγαδνκέλνπ, αλάινγα κε ηε 
ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 
(2) Αηεκέιεηε ελδπκαζία, εξηζηηθή θαη απξεπήο ζπκπεξηθνξά 

πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ή επηζθέπηεο, θάπληζκα εληφο ησλ ππφ θαζαξηφηεηα 
ρψξσλ, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε άηνκν, ίζν κε ην εκεξήζην θφζηνο έσο ην 
ηξηπιάζην ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ελφο εξγαδνκέλνπ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο 
παξάβαζεο. 

 
(3) Αξγνπνξεκέλε άθημε ή αλαρψξεζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο ή ελδηάκεζε απνπζία εξγαδνκέλνπ, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε 
ψξα απνπζίαο θαη γηα θάζε άηνκν, ίζν κε ην ¼ ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ελφο 
εξγαδφκελνπ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 
γ. Μεραληθφο Δμνπιηζκφο – Τιηθά 

 
 

(1) Υξήζε κε εγθεθξηκέλσλ απφ ηε Μνλάδα πιηθψλ θαζαξηφηεηαο 
ή απνιχκαλζεο, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε άηνκν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, ίζν κε 5% 
έσο 20% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο 
παξάβαζεο. 
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(2) Υξεζηκνπνίεζε πιηθνχ ζε δνρείν κε άιιε έλδεημε ή άιιε 
νλνκαζία, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε πιηθφ πνπ λα εληνπίδεηαη, ίζν κε 20% έσο 
100% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο 
παξάβαζεο. 

 
2. Γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ, ε επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ηεο 

Μνλάδνο, ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξάβαζεο/απφξξηςεο, ελεξγψληαο είηε 
απηεπάγγειηα απφ δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηεο 
Γηνίθεζεο ηεο Μνλάδνο, είηε απφ έγγξαθε ή πξνθνξηθή επηζήκαλζε ηεο 
παξάβαζεο απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ή δηεπζχλζεηο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ππφ 
θαζαξηφηεηα ρψξσλ. 

 
3. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Μνλάδνο, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο, εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

 
4. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, 

απηφο κπνξεί λα αζθήζεη θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 15 
παξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/07. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο ή ην 
αξκφδην γηα ηελ Γηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Άξζξν 38 παξ 2β ΠΓ 118/07). Ζ ελ ιφγσ απφθαζε 
δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
5. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή 

εμαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη ζηνλ 
Αλάδνρν κε ηελ ακνηβή ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαζηζηά 
ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή. 

 

Άπθπο 7ο
 

Πληπυμή – Γικαιολογηηικά - Κπαηήζειρ 
 

1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε Δπξψ (€), θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 
Σκ. Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδνο, κε κεηξεηά  ή θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηνλ νπνίν ζα 
ππνδείμεη ν Αλάδνρνο . 

 
2. Υξφλνο Δμφθιεζεο: Δληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ 

απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ 
ζπλνδεπφκελν απφ ηα ινηπά λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ 
κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ, θαη ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. 

 
3. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο απνηεινχλ ηα παξαθάησ: 

 
α. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο   ηεο 

εξγαζίαο, πνπ ζα ζπληάζζεη ε Δπηηξνπή ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο θαηά κήλα. 
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β.  Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ «Δπί  πηζηψζεη» 
ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θάιπςεο εξγαζηψλ γηα ην νπνίν 
εθδίδεηαη. 

 
γ. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

δ.  Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

ε.      Αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα θαηάζεζε ηνπ πνζνχ. 
 

4. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο πνζνζηνχ 6,2036%, 
ππνινγηδφκελσλ επί ηεο θαζαξήο αμίαο. 
 

5. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη: 
 

   α. Με κεηαθνξηθά θαη ινηπά έμνδα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνο αλάζεζε  

   β. Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. 

 6. Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 8%, 
επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαζαξή αμία ηνπ έξγνπ, αθαηξνχκελσλ ησλ 
θξαηήζεσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2198/94.Ζ θαηαθπξσζείζα ηηκή ηνπ 
έξγνπ έρεη απμεζεί θαηά ην αλαινγνχλ πνζνζηφ ΦΠΑ (23%), πνπ ζα βαξχλεη ηελ 
Τπεξεζία. 

 

Άπθπο 8ο
 

Αναπποζαπμογή Σιμών 
 

Ζ εκεξήζηα ηηκή θαζαξηνηήησλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 1 δεν 
ππφθεηηαη ζε αλαπξνζαξκνγή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 9ο
 

Δγγςοδοζία 
 

1. Ο Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαζέζεη ζην Σκήκα 
Οηθνλνκηθνχ ηεο Μ ν λ ά δ ν ο  ε γ γ π ε η η θ ή  ε π η ζ η ν ι ή  θ α ι ή ο  
ε θ η έ ι ε ζ ε ο , πνπ αληηζηνηρεί ζην 5 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α., κε 
ρξφλν ηζρχνο η ξ η ά λ η α  ( 3 0 )  ε κ έ ξ ε ο  α π φ  ηελ ιήμε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
θαη αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε ηειεπηαία πιεξσκή, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζε απηφλ 
κεηά ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 

Άπθπο 10ο
 

Θέζη ύμβαζηρ ζε Ηζσύ 
 

Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα 
δπν ζπκβαιιφκελα κέξε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξνζθνκηζζεί ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζιεςε, αζθάιηζε θαη δήισζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζην Γξ. Αζθαιείαο, ηελ πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο θαη εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ 
ησλ πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ππνγξαθή απηήο.  



F:\Πξφζθιεζε  12-13 Δθκίζζσζε πλεξγείνπ Καζαξηφηεηαο ΣΔΛΗΚΟ.docx 

Β-13 
 

 

 
 

Άπθπο 11ο
 

Γιαδικαζία Δπίλςζηρ Γιαθοπών 
 

Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ 
ΚΔΓΑ/, πξνο ηελ νπνία ν Αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Δάλ ε 
Γηνίθεζε ηεο Μνλάδνο δελ εθδψζεη απφθαζε ή ν Αλάδνρνο δελ δερζεί θάπνηα 
απφθαζε, ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα δπν κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά 
πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ. 

 

Άπθπο 12ο
 

Σελικέρ Γιαηάξειρ 
 

1. Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ  4142/16, Ν. 2362/1995 θαη 
Ν. 4270/2014, Ν. 3863/10 θαη 4144/13 θαη ηεο ινηπήο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
λνκνζεζίαο.  

 
2. Σα έγγξαθα πνπ δηέπνπλ ηε ζχκβαζε πξνζαξηψληαη σο παξαξηήκαηα 

θαη απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν κε ηε ζχκβαζε, νη φξνη  ηνπο 
κάιηζηα ηζρχνπλ ην ίδην κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζεσξνχληαη 
φινη νπζηψδεηο. Δίλαη δε ηα εμήο: 

 
α.  Σερληθή Πεξηγξαθή 
β.   Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Αλαδφρνπ 

 
3. Ζ ζχκβαζε ζα ζπληαρζεί ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα θαη ζα ππνγξάθεη 

απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο. 
 

 
    Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
Μ.Τ. Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/θνηίλαο

Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο  

                ΔΟΤ

 
 

ΠΡΟΘΖΚΔ 

«1» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

«2» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
    «3» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηεο 
Φ.830/ΑΓ.583 /.180  

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
θνηίλα   9 – 5-2017 

 
 
 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
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        Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 
          Δ.Ο.Τ 
 
 

    Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
Μ.Τ. Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 

Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο
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ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηεο 
Φ.830/ΑΓ.583 /.180 

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ 
θνηίλα 9-5-2017  

 
 
 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
Α/Α 

 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ 

 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ' 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ  

ΚΟΣΟ 

1 Μηθηέο απνδνρέο ππεπζχλνπ έξγνπ κε 

πιήξε απαζρφιεζε 
   

2 Μηθηέο απνδνρέο επνπηψλ κε πιήξε 

απαζρφιεζε 
   

3 Μηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ  (θαζαξηζηέο- 

ζηξηεο) κε πιήξε απαζρφιεζε 
   

4 Δηζθνξέο ΗΚΑ εξγνδφηε    
5 Κφζηνο δψξσλ Πάζρα - Υξηζηνπγέλλσλ 

(πεξηιακβάλεη ηηο εηζθνξέο ΗΚΑ εξγνδφηε) 
   

6 Κφζηνο επηδφκαηνο αδείαο 

(πεξηιακβαλφκελσλ θαη εηζθνξψλ ΗΚΑ 

εξγνδφηε) 

   

7 Κφζηνο απνδεκίσζεο αδείαο - Κφζηνο 

αληηθαηαζηαηψλ εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή 

άδεηα 

   

8 Δπηπιένλ θφζηνο Κπξηαθψλ – Αξγηψλ-
Νπθηεξηλψλ 

(πεξηιακβάλεη ΗΚΑ εξγνδφηε) 

   

9 Κφζηνο απνδεκίσζεο απφιπζεο    
10 Κφζηνο αλαισζίκσλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

(ζάθνη απνξξηκκάησλ, απνξξππαληηθά, 

απνιπκαληηθά θιπ) 

   

11 Κφζηνο απφζβεζεο, επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θαη κέζσλ 
   

12 Έμνδα εγγπεηηθψλ, δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο, έλδπζεο, αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο θαη ινηπά απξφβιεπηα έμνδα 

   

13 Δξγνιαβηθφ θέξδνο    
14 Άιιεο επηβαξχλζεηο    

 ΤΝΟΛΟ (Άλεπ ΦΠΑ)    

 Πιένλ ΦΠΑ........... %    

 ΤΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ)    
 

Παξαηεξήζεηο 

 

α. Γηα ηε ζχληαμε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/10 φπσο ηζρχεη θαη κε ην αξζξ. 22 ηνπ Ν.4144/13, 

κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ε πξνζθνξά. 

 

β. ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο πνζνζηνχ 6,2476% ππέξ 

Γεκνζίνπ (επί ηεο θαζαξήο αμίαο) θαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8%. 
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γ. Πιήζνο εξγαδνκέλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ ξεπφ) πνπ αληηζηνηρεί 

ζηηο απαηηνχκελεο εξγαηνψξεο είλαη θνζηνινγηθά ηζνδχλακν θαη εθθξαζκέλν ζε άηνκα 

πιήξνπο απαζρφιεζεο (40ψξεο/εβδνκάδα). 

 

δ. Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη (ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ) 

απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία θαη πξνζθνκίδεηαη 

ζπκπιεξσκέλνο ππνρξεσηηθά ζε φια ηα πεδία (πιελ ησλ ππ. Αξηζκ. 1 θαη 2, εάλ  δελ 

απαηηείηαη απφ ην Νφκν χπαξμε επφπηε ή ππεχζπλνπ έξγνπ) ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο κε πνηλή απαξάδεθηνπ ηεο πξνζθνξάο. 

 

ε. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη 

αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ), νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο. 
 
  

Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο 

Δ.Ο.Τ 
 

      Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
Μ.Τ. Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «3»     ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ην Παξάξηεκα «Β»     ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ζηε Φ.830/ΑΓ.583 /.180    θνηίλα  9-5-2017 
 

  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΠΡΟ: ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ           ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ………………………………………………………. 
         
1. αο πξνζθέξνπκε ηελ θάιπςε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηεο 
Μνλάδνο ζαο κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο: 
   
α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 

(ημέπερ) 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ  € 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

χλνιν Καζαξηνηήησλ σο 
Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο 
Τπεξεζίαο – Παξάξηεκα «Γ» 
ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο 
 

 
 

119 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
2. Δπηπιένλ ζαο γλσξίδνπκε φηη: 
 α. ηηο παξαπάλσ ηηκέο έρσ ππνινγίζεη ηηο θξαηήζεηο 6,144% θαη 0,1036%  
 β. Οη ηηκέο είλαη ρσξίο ΦΠΑ 
 γ. Ηζρχο ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο ………….. ΖΜΔΡΔ (ηνπιαρ. 60) 
 δ. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ν θαζαξηζκφο επηπιένλ ρψξσλ απφ ηνπο 
αλσηέξσ ε ηηκή παξακέλεη ε ίδηα. 
 ε. Ζ Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα απμνκείσζεο ησλ αλσηέξσ πξνο θαζαξηζκφ 
ρψξσλ, έσο 20 εκέξεο.         
        θνηίλα……/………../2017 
 
(ζθξαγίδα-ππνγξαθή αλαδφρνπ)     Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΖΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο 

Δ.Ο.Τ 

 Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
Μ.Τ. Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ        
ηε Φ.830/ ΑΓ.583/.180 ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
θνηίλα    9-5-2017 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΩΝ 
 

Α. "ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΚΑΗ 
ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ" 

 

 
 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

1. ηα πιαίζηα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
Μνλάδαο θαη ιφγσ ηνπ φηη δελ πθίζηαηαη πξνζσπηθφ εηδηθφηεηαο θαζαξηζηή πιένλ 
ζηε Μνλάδα, θξίλεηαη αλαγθαία ε εμεχξεζε ηδηψηε πνπ λα αλαιάβεη ηηο ελ ιφγσ 
εξγαζίεο. 

 

2. Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ 
εξγαζηψλ. Πεξηιακβάλεη, δε, ηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

 
α.  Υψξνη  - ζπρλφηεηα - είδνο θαζαξηζκνχ. 

 
 

β. Σερληθή θαζαξηζκνχ. 

γ. Δπηζεκάλζεηο 

Α. ΥΩΡΟΗ – ΤΥΝΟΣΖΣΑ  - ΔΗΓΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
 

1. Οη ρψξνη θαζαξηζκνχ έρνπλ σο θάησζη:  

 

α.  Γχν (2) Υεηκεξηλέο (εζσηεξηθέο) ηνπαιέηεο (WC) εζηηαηνξίνπ .  Γεθανθηψ η.κ (18) 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνζάιακνο). 
β. Πέληε (5) Θεξηλέο (εμσηεξηθέο) ηνπαιέηεο (WC) εζηηαηνξίνπ . Δίθνζη επηά η.κ (27) 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνζάιακνο). 
γ.  Γχν (2) Σνπαιέηεο παηδηθήο ραξάο (εκπξνζζελ βηνινγηθνχ ζηαζκνχ) . Έμη (6) η.κ.  

 

2. Απαηηείηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αλσηέξσ ρψξσλ  ηεο Μνλάδαο ζε θαζεκεξηλή 
 βάζε, επηά θνξέο ηελ εβδνκάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηψλ), ζε ψξεο πνπ 
ζα θαζνξίδνληαη απφ ηε Μνλάδα, σο ην ζπλεκκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ. ε έθηαθηεο 
πεξηπηψζεηο ζα δεηεζεί απφ ην ζπλεξγείν  λα θαζαξηζηνχλ θαη επηπιένλ  ρψξνη ηεο 
Μνλάδαο κε ην ίδην θνζηνιφγην αλά η.κ. πνπ ηζρχεη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ βαζηθψλ 
ρψξσλ. 
 
3. Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη σο αθνινχζσο: 
  (1). Όια ηα είδε πγηεηλήο θαζαξίδνληαη κε απνξξππαληηθά βαζέσο 
θαζαξηζκνχ (ιεθάλεο , ληπηήξεο, νπξεηήξεο , δεμακελέο θιπ) νκνίσο φια ηα κέξε απφ 
αλνμείδσην ράιπβα θαζαξίδνληαη κε ηα θαηάιιεια πξντφληα. 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
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  (2). Απνιχκαλζε ιεθαλψλ θαη θαζηζκάησλ ηνπαιέηαο. 
  (3). Έγρπζε απνιπκαληηθνχ θαη δηαιπηψλ πξντφλησλ αθαίξεζεο 
αζβεζηνχρσλ ππνιεηκκάησλ ζε ιεθάλεο ηνπαιέηαο θαη νπξεηήξεο, πξνθεηκέλνπ λα 
παξαηαζεί ε θαζαξηζηηθή δξάζε. 
  (4). Πιχζε θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ πιαθηδίσλ ηνπ δαπέδνπ κε 
απνξξππαληηθφ θαη λεξφ. 
  (5). Καζαξηζκφο ησλ θαζξεπηψλ. 
  (6). Αληηθαηάζηαζε ξνιψλ ραξηηνχ ηνπαιέηαο, ρεηξνπεηζεηψλ, 
ζαπνπληνχ θαη απνξξππαληηθνχ , φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. 
  (7). Αθαίξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαιάζσλ αρξήζησλ , αιιαγή θαη 
ηνπνζέηεζε θαηλνχξηαο ζαθνχιαο θαη πιχζε φηαλ απαηηείηαη. 
  (8). Καζαξηζκφο ησλ ρεηξνιαβψλ θαη ησλ πφκνισλ ησλ πνξηψλ. 

  

 

Β. ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαζαξηζκνχ θαη ηα θαη’ ειάρηζηνλ είδε θαη κέζα 
θαζαξηφηεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ην θφζηνο ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν: 

 
(1) θνχπηζκα. Σν ζθνχπηζκα είλαη πξνηηκεηέν λα γίλεηαη κε ειεθηξηθή 

ζθνχπα κεγάισλ δπλαηνηήησλ θαη αζφξπβε, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ρξήζε 
ρεηξνθίλεηεο ζθνχπαο. 

 
(2) θνπγγάξηζκα. 

- Γχν θνπβάδεο κπιε (Νν 1), θφθθηλν (Νν 2) . Πάλσ ζηνπο θνπβάδεο 
ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε 8 ιίηξα. 

- θνπγγαξίζηξεο βακβαθεξέο κεηξίνπ κεγέζνπο κε δηαθνξεηηθνχ 
ρξψκαηνο θνληάξη γηα ηηο ηνπαιέηεο απφ φηη ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο, έηζη ψζηε 
ζε θακία πεξίπησζε λα κελ είλαη ίδηεο. 

-  Γηάιπκα ρισξίλεο 2% (έλα πνηήξη λεξνχ ζε νθηψ θηιά λεξφ) 
 

(3) Ξεζθφληζκα Δπηθαλεηψλ – Πιχζηκν Δηδψλ πγηεηλήο- WC 
- Απνξξνθεηηθά ζθνπγγάξηα ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ρξψκαηα. 
- Λεθάλεο κηθξνχ κεγέζνπο ζε αληίζηνηρα ρξψκαηα. 
- θνπγγάξη θφθθηλνπ ρξψκαηνο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην εζσηεξηθφ 

ηεο ηνπαιέηαο. 
- Γάληηα ζε δχν απνρξψζεηο (γηα ηηο ηνπαιέηεο απνθιεηζηηθά θφθθηλν 

ρξψκα) 
- θφλε γηα θαζάξηζκα ησλ WC εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαη 

παρχξξεπζηε ρισξίλε αδηάιπηε εζσηεξηθά. 
- Τγξφ γηα αθαίξεζε ησλ αιάησλ απφ πιαθάθηα ηνίρνπ, ληνπδηέξεο, 

ληπηήξεο θιπ. 
- Με αξαησκέλν δηάιπκα ακκσλίαο γηα παινπίλαθεο. 
- Τδξνρισξηθφ νμχ γηα αθαίξεζε νηδεκάησλ απφ WC. 
- Γηάιπκα γεληθνχ θαζαξηζκνχ 30 % αξαησκέλν γηα επηθάλεηεο, πάγθνπο, 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θιπ., εθηφο αλ άιιν επηηάζζεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
 

Οη θαζαξηφηεηεο ζα γίλνληαη σο θάησζη: 
α. Σερληθή ζθνπγγαξίζκαηνο. Σν ζθνπγγάξηζκα λα γίλεηαη παληνχ κε ηε 

κέζνδν ηνπ δηπινχ θνπβά σο θαησηέξσ: 
Ο θνπβάο Νν (1) κπιε ή θνπβάο θαζαξηφηεηνο λα πεξηέρεη ηελ δηάιπζε ηνπ 

απνξξππαληηθνχ 
- Ο θνπβάο Νν (2) θφθθηλνο ή θνπβάο μεβγάικαηνο λα πεξηέρεη θαζαξφ λεξφ 
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ηεο βξχζεο 
-Σν ζηξηθηήξη είλαη ζηνλ θνπβά Νν (2). 
- Αξρηθά λα βπζίδεηαη ε ζηεγλή ζθνπγγαξίζηξα ζηνλ κπιε θνπβά θαη λα 

ζηχβεηαη φζν ρξεηάδεηαη ζηνλ θφθθηλν θνπβά. Καηφπηλ ζθνπγγαξίζκαηνο ηνπ 
δαπέδνπ ε ζθνπγγαξίζηξα λα μεπιέλεηαη θαη λα ζηχβεηαη ζηνλ θφθθηλν θνπβά, ζηε 
ζπλέρεηα λα βπζίδεηαη ζηνλ κπιε θνπβά θαη λα ζηχβεηαη ζηνλ θφθθηλν θνπβά. 

-Ζ ίδηα δηαδηθαζία λα επαλαιακβάλεηαη έσο ην ηέινο ηνπ ζθνπγγαξίζκαηνο. 
-Σν λεξφ ζηνπο θνπβάδεο λα αιιάδεη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε ρψξνπ 

θαζαξηζκνχ θαη θάζε ηέζζεξα (4) γξαθεία. 

-Ζ ζθνπγγαξίζηξα κεηά ην ζθνπγγάξηζκα λα πιέλεηαη ζε δηάιπκα 
απνξξππαληηθνχ ελ ζπλέρεηα λα απνιπκαίλεηαη ζε δηάιπκα ρισξίλεο 2% (έλα 
πνηήξη λεξνχ ζε 8 θηιά λεξφ), λα ζηχβεηαη θαιά θαη λα ηνπνζεηείηε αλάπνδα λα 
ζηεγλψλεη. 

-Όηαλ ηειεηψζεη ην ζθνπγγάξηζκα νη θνπβάδεο λα πιέλνληαη κε δηάιπκα 
ρισξίλεο 2% θαη λα ζηεγλψλνπλ. Να κελ ηνπνζεηείηαη ε ζθνπγγαξίζηξα κέζα ζηνλ 
θνπβά. 

-Σν δάπεδν ζηηο ηνπαιέηεο λα ζθνπγγαξίδεηαη ζην ηέινο κεηά ην πιχζηκν ησλ 
εηδψλ πγηεηλήο. 

β. Σερληθή μεζθνλίζκαηνο. 
Αθνινπζψληαο ην δηαρσξηζκφ ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ρξσκάησλ 

θάζε επηθάλεηα λα ζαπνπλίδεηαη κε δηάιπκα απνξξππαληηθνχ θαη ελ ζπλερεία λα 
μεπιέλεηαη κε λεξφ. 

γ. Σερληθή πιπζίκαηνο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 
- Να θαζαξίδνληαη πξψηα νη ηνίρνη, ληπηήξεο θαη ηειεπηαία ε ιεθάλε ηνπαιέηαο. 
-Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ιεθάλεο λα απνιπκαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηεο κε 100gr 

παρχξξεπζηεο ρισξίλεο αδηάιπηεο (κηζφ πνηήξη λεξνχ) κία θνξά εκεξεζίσο 
ηνπιάρηζηνλ. 

-Ζ βνχξηζα ηεο ηνπαιέηαο λα πιέλεηαη θάζε θνξά κε απνξξππαληηθφ. 
-Σν θάζηζκα ηεο ηνπαιέηαο λα απνιπκαίλεηαη θάζε θνξά κεηά ην ζαπνχληζκα. 
-Μεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηα ρξεζηκνπνηνχκελα Vettex ζθνπγγάξηα , 

ιεθάλεο λα ζαπνπλίδνληαη, λα απνιπκαίλνληαη κε δηάιπκα ρισξίλεο 2% θαη λα 
ζηεγλψλνπλ. 

δ. Μέηξα-πξνθπιάμεηο. 
- Καηά ην ζθνπγγάξηζκα ζπληζηάηαη ε ρξήζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ γηα 

λα κελ θπθινθνξνχλ άηνκα ζην βξεγκέλν πάησκα θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ 
απφ πηψζεηο. 

-ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε ρξήζε απνιπκαληηθψλ απηά λα κελ 
αλακεηγλχνληαη κε απνξξππαληηθά γηαηί δεκηνπξγνχλ ρεκηθέο ελψζεηο θαη 
αλαζπκηάζεηο νη νπνίεο είλαη βιαβεξέο θαηά ηελ εηζπλνή. 

-Σν πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαζαξηφηεηα λα θνξάεη πάληα γάληηα 
νηθηαθήο ρξήζεσο, αλζεθηηθά, δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ζηα γξαθεία απφ φηη ζηηο 
ηνπαιέηεο. Γηα ηηο ηνπαιέηεο λα είλαη θφθθηλνπ ρξψκαηνο. 

- Δπεηδή ηα γάληηα είλαη βξψκηθα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ην 
πξνζσπηθφ λα κελ αγγίδεη πφξηεο, έπηπια, πφκνια θιπ. 

- Να πιέλνληαη ηα γάληηα θαιά πξηλ αθαηξεζνχλ θαη θαηφπηλ λα πιέλνληαη 
θαιά θαη ηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαζαξηφηεηα. 

- Ζ θαζαξηφηεηα λα αξρίδεη απφ ηηο ιηγφηεξν βξψκηθεο επηθάλεηεο πξνο ηηο πην 
βξψκηθεο. 
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Γ.  ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
 

1. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε, ζα ιεθζνχλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ. Δπηπξφζζεηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ 
πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
απαζρνιήζεη, ζηα αληίζηνηρα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη ελ ιφγσ εηζθνξέο, ζε θακία 
πεξίπησζε, δελ ζα βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία. 

 

    2.  Ζ Τπεξεζία ππνρξεψλεηαη λα παξέρεη δσξεάλ ζην ζπλεξγείν κφλν λεξφ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ειεθηξηθφ ξεχκα γηα ηνλ θαζαξηζκφ , θαζψο θαη ραξηί πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο θαη πγξφ 
ζαπνχλη γηα ηνπνζέηεζε ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Σα ππφινηπα πιηθά θαζαξηφηεηαο 
(π.ρ πιηθά θαζαξηφηεηαο, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, γάληηα θιπ) βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά ην ζπλεξγείν, ην νπνίν πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ επάξθεηα θαη 
ηνπνζέηεζή ηνπο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ Τπεξεζία ππνρξεψλεηαη λα 
δηαζέηεη ζην ζπλεξγείν, ρσξίο θακία επηβάξπλζε, έλα ρψξν γηα ηε θχιαμε πιηθψλ θαη 
εξγαιείσλ θαζψο θαη ρξήζε ηνπ σο απνδπηεξίσλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. 
 
   3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο 
αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ 
θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Tν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο 
θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ ζα ηειεί ζε ζρέζε ή νπνηαδήπνηε 
εμάξηεζε ππεξεζηαθή απφ ηελ Τπεξεζία, παξά κφλν απφ ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα 
ηπγράλεη ν κνλαδηθφο εξγνδφηεο ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ θαη ζα ππέρεη απνθιεηζηηθά 
νπνηαζδήπνηε θχζεο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, αζηηθέο θαη πνηληθέο. Ο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή 
δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα 
θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο  πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο 
ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή αθφκα θαη απφ ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ 
απνδεκίσζε. 
  

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηξίησλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επζχλεηαη πιήξσο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα ηηο βιάβεο ζηελ πγεία 
ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ , θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζην πξνζσπηθφ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αθαηξέζεη 
νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ αλήθεη ζηελ Τπεξεζία, αθφκε θη αλ είλαη 
απνδεδεηγκέλα άρξεζην, θαζψο θαη λα ιακβάλεη γλψζε εγγξάθσλ ηεο πνπ δελ ην 
αθνξνχλ άκεζα.Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιισλ θνξέσλ (π.ρ 
κεηαθνξηθά κέζα). 

 
 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο λα 
αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Μνλάδαο. 
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Β. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΩΡΩΝ-ΠΛΤΗΜΟ ΚΔΤΩΝ ΜΑΓΔΗΡΗΩΝ 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ, ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΜΠΑΡ και 

ΛΑΝΣΕΑ ΟΤΕΔΡΗ.  
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΓΔΝΗΚΑ 
 

    ηα πιαίζηα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
Μνλάδαο θαη ιφγσ ηνπ φηη δελ πθίζηαηαη πξνζσπηθφ εηδηθφηεηαο θαζαξηζηή 
πιένλ ζηε Μνλάδα, θξίλεηαη αλαγθαία ε εμεχξεζε ηδηψηε πνπ λα αλαιάβεη 
ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο. Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ εθηέιεζε 
ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ. Πεξηιακβάλεη, δε, ηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 
 

α. Υψξνη  - ζπρλφηεηα - είδνο θαζαξηζκνχ. 

 β. Σερληθή θαζαξηζκνχ. 

γ. Δπηζεκάλζεηο 
 
 

Α. ΥΩΡΟΗ – ΤΥΝΟΣΖΣΑ  - ΔΗΓΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
 

             Καζεκεξηλά (ζύμθυνα με ηο ζςν/νο ππόγπαμμα-πποζθήκη 1): 
 

1. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΜΠΑΡ 
 
θνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα πιαθηδίσλ δαπέδνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ (βεξάληα) 

Κεληξηθνχ Μπαξ θαη δηεπζέηεζε ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ έθηαζεο πεξίπνπ 280 η.κ 
 
2. ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΧΡΧΝ ΛΑΝΣΕΑ-ΜΑΓΔΗΡΗΧΝ-ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ-ΟΤΕΔΡΗ 

 
i)   θνχπηζκα ΚΑΗ ζθνπγγάξηζκα ησλ ρψξσλ ηεο ιάληδαο, καγεηξίνπ, 

θξενπσιείνπ θαη νπδεξί . 
ii)    Καζαξηζκφο φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πάγθσλ, Φνχξλνπ, Βξαζηήξα, 

Σεγαληνχ, Δζηηψλ Κνπδίλαο, Φξηηέδσλ, νπβιαθηέξαο, Πιαθψλ Φεζίκαηνο, 
Λαραλνθφπηε, θαξνηζηψλ κεηαθνξάο θαγεηνχ θαζψο θαη φινπ ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ 
παξαζθεπήο εδεζκάησλ ηνπ Οπδεξί (θαζ΄ ππφδεημε ηνπ πξνζσπηθνχ). 

ηηη)   Μεηαθνξά απνξξηκκάησλ ζηνπο θάδνπο. 
 

3. ΠΛΤΗΜΟ ΚΔΤΧΝ (ΔΣΗΑΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΦΑΓΖΣΧΝ) 
 
i)    Πιχζηκν φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζθεπψλ γηα ηελ παξαζθεπή θαη 
δηάζεζε  ησλ θαγεηψλ  (π.ρ πηάηα, πνηήξηα, καραηξνπήξνπλα, θαηζαξφιεο, 
ιακαξίλεο, ηεγάληα, θαλάηεο, κπελ καξη, θιπ.) 

               
                  Άηνκα ζηηηδφκελα θαζεκεξηλά (ελδεηθηηθά): 

Ηνχληνο:   200-400 
Ηνχιηνο:   700-800 
Αχγνπζηνο: 800-900 
επηέκβξηνο: πεξίπνπ 200 
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                   Οη ρψξνη ηεο ιάληδαο είλαη δχν ζπλνιηθνχ εκβ. 70 ηεηξ. κέηξα  (πεξίπνπ), 
ν ρψξνο ησλ καγεηξίσλ-θξενπσιείνπ είλαη πεξίπνπ 230 η.κ. ηνπο ρψξνπο ζα 
ιεηηνπξγνχλ 2 πιπληήξηα πηάησλ θαη έλα κεγάισλ ζθεπψλ (ιακαξηλψλ), ηα νπνία ν 
αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο αλσηέξσ θαζαξηφηεηεο. Ζ Μνλάδα ζα είλαη 
ππεχζπλε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ζπζθεπψλ απηψλ κε πγξν απνξξππαληηθφ-
γπαιηζηηθφ θηι.Ο ρψξνο ηνπ νπδεξί είλαη εληαίνο πεξίπνπ 25 η.κ 
 
                     Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη θάπνηεο επηπιένλ 
θαζαξηφηεηεο εθφζνλ πξνθχςνπλ έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. ζπάζηκν ζθεπψλ, βιάβεο, 
θαζαξηζκφο ςπγείνπ γηα ιφγνπο πγηεηλήο, αθαζαξζίεο θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ 
θαγεηνχ) ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε. 
 
  Χο πξνο ηηο πεξηφδνπο 
 

 

Β. ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαζαξηζκνχ θαη ηα θαη’ ειάρηζηνλ είδε θαη κέζα 
θαζαξηφηεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ην θφζηνο ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν: 

 
(1) θνχπηζκα. Σν ζθνχπηζκα ζα γίλεηαη κε ειεθηξηθή ζθνχπα κεγάισλ 

δπλαηνηήησλ θαη αζφξπβε. Υξήζε ρεηξνθίλεηεο ζθνχπαο ζα γίλεηαη 
φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο. 

 
(2) θνπγγάξηζκα. 

- Γχν θνπβάδεο κπιε (Νν 1), θφθθηλν (Νν 2) . Πάλσ ζηνπο θνπβάδεο 
ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε 8 ιίηξα. 

- θνπγγαξίζηξεο βακβαθεξέο κεηξίνπ κεγέζνπο. 
-  Γηάιπκα ρισξίλεο 2% (έλα πνηήξη λεξνχ ζε νθηψ θηιά λεξφ). 

 
(3) Ξεζθφληζκα- Πιχζηκν Δπηθαλεηψλ 

- Απνξξνθεηηθά ζθνπγγάξηα ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ρξψκαηα. 
- Λεθάλεο κηθξνχ κεγέζνπο ζε αληίζηνηρα ρξψκαηα. 
- Γάληηα. 
- Τγξφ γηα αθαίξεζε ησλ αιάησλ απφ πιαθάθηα ηνίρνπ θηι. 
- Με αξαησκέλν δηάιπκα ακκσλίαο γηα παινπίλαθεο. 
- Γηάιπκα γεληθνχ θαζαξηζκνχ 30 % αξαησκέλν γηα επηθάλεηεο, πάγθνπο, 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θιπ., εθηφο αλ άιιν επηηάζζεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
 

Οη θαζαξηφηεηεο ζα γίλνληαη σο θάησζη: 
α. Σερληθή ζθνπγγαξίζκαηνο. Σν ζθνπγγάξηζκα λα γίλεηαη παληνχ κε ηε 

κέζνδν ηνπ δηπινχ θνπβά σο θαησηέξσ: 
Ο θνπβάο Νν (1) κπιε ή θνπβάο θαζαξηφηεηνο λα πεξηέρεη ηελ δηάιπζε ηνπ 

απνξξππαληηθνχ 
- Ο θνπβάο Νν (2) θφθθηλνο ή θνπβάο μεβγάικαηνο λα πεξηέρεη θαζαξφ λεξφ 

ηεο βξχζεο 
-Σν ζηξηθηήξη είλαη ζηνλ θνπβά Νν (2). 
- Αξρηθά λα βπζίδεηαη ε ζηεγλή ζθνπγγαξίζηξα ζηνλ κπιε θνπβά θαη λα 

ζηχβεηαη φζν ρξεηάδεηαη ζηνλ θφθθηλν θνπβά. Καηφπηλ ζθνπγγαξίζκαηνο ηνπ 
δαπέδνπ ε ζθνπγγαξίζηξα λα μεπιέλεηαη θαη λα ζηχβεηαη ζηνλ θφθθηλν θνπβά, ζηε 
ζπλέρεηα λα βπζίδεηαη ζηνλ κπιε θνπβά θαη λα ζηχβεηαη ζηνλ θφθθηλν θνπβά. 

-Ζ ίδηα δηαδηθαζία λα επαλαιακβάλεηαη έσο ην ηέινο ηνπ ζθνπγγαξίζκαηνο. 
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-Σν λεξφ ζηνπο θνπβάδεο λα αιιάδεη ηαθηηθά.  
 
β. Σερληθή μεζθνλίζκαηνο -πιπζίκαηνο. 

Αθνινπζψληαο ην δηαρσξηζκφ ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ρξσκάησλ 
θάζε επηθάλεηα λα ζαπνπλίδεηαη κε δηάιπκα απνξξππαληηθνχ θαη ελ ζπλερεία λα 
μεπιέλεηαη κε λεξφ. 

 
γ. Μέηξα-πξνθπιάμεηο. 
- Καηά ην ζθνπγγάξηζκα ζπληζηάηαη ε ρξήζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ γηα 

λα κελ θπθινθνξνχλ άηνκα ζην βξεγκέλν πάησκα θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ 
απφ πηψζεηο. 

-ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε ρξήζε απνιπκαληηθψλ απηά λα κελ 
αλακεηγλχνληαη κε απνξξππαληηθά γηαηί δεκηνπξγνχλ ρεκηθέο ελψζεηο θαη 
αλαζπκηάζεηο νη νπνίεο είλαη βιαβεξέο θαηά ηελ εηζπλνή. 

-Σν πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαζαξηφηεηα λα θνξάεη πάληα γάληηα. 
- Δπεηδή ηα γάληηα είλαη βξψκηθα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ην 

πξνζσπηθφ λα κελ αγγίδεη πφξηεο, έπηπια, πφκνια θιπ. 
- Να πιέλνληαη ηα γάληηα θαιά πξηλ αθαηξεζνχλ θαη θαηφπηλ λα πιέλνληαη 

θαιά θαη ηα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαζαξηφηεηα. 
- Ζ θαζαξηφηεηα λα αξρίδεη απφ ηηο ιηγφηεξν βξψκηθεο επηθάλεηεο πξνο ηηο πην 

βξψκηθεο. 
 
 

Γ. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
 

1. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε, ζα ιεθζνχλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ θαη ηα θαζαξηζηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα είλαη θαηάιιεια γηα 
ρψξνπο εζηίαζεο. Δπηπξφζζεηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ 
πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη, 
ζηα αληίζηνηρα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη ελ ιφγσ εηζθνξέο, ζε θακία πεξίπησζε, δελ 
ζα βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία. 
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ειεθηξηθφ ξεχκα γηα ηνλ θαζαξηζκφ , θαζψο θαη ραξηί πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο θαη πγξφ 
ζαπνχλη γηα ηνπνζέηεζε ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Σα ππφινηπα πιηθά θαζαξηφηεηαο 
(π.ρ πιηθά θαζαξηφηεηαο, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, γάληηα θιπ) βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά ην ζπλεξγείν, ην νπνίν πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ επάξθεηα θαη 
ηνπνζέηεζή ηνπο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ Τπεξεζία ππνρξεψλεηαη λα 
δηαζέηεη ζην ζπλεξγείν, ρσξίο θακία επηβάξπλζε, έλα ρψξν γηα ηε θχιαμε πιηθψλ θαη 
εξγαιείσλ θαζψο θαη ρξήζε ηνπ σο απνδπηεξίσλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 
  3. αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο 

αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ 
θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 
4. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ ζα ηειεί ζε ζρέζε ή νπνηαδήπνηε εμάξηεζε ππεξεζηαθή απφ 
ηελ Τπεξεζία, παξά κφλν απφ ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα ηπγράλεη ν κνλαδηθφο εξγνδφηεο 
ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ θαη ζα ππέρεη απνθιεηζηηθά νπνηαζδήπνηε θχζεο 
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, αζηηθέο θαη πνηληθέο.Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη 
θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο ζε 
πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε 
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εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο  πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ 
ππαιιήισλ ηνπ ή αθφκα θαη απφ ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπλεξγαζίαο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ 
απνδεκίσζε. 

  
5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηξίησλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επζχλεηαη πιήξσο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα ηηο βιάβεο 
ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ , θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζην πξνζσπηθφ ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα 
αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ αλήθεη ζηελ Τπεξεζία, αθφκε θη αλ είλαη 
απνδεδεηγκέλα άρξεζην, θαζψο θαη λα ιακβάλεη γλψζε εγγξάθσλ ηεο πνπ δελ ην 
αθνξνχλ άκεζα.Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιισλ θνξέσλ (π.ρ 
κεηαθνξηθά κέζα). 

 
6. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο λα 

αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Μνλάδαο. 
 

 

                                                           Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 
                                                                Δ.Ο.Τ 

 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
Μ.Τ. Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/θνηίλαο 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΖ 
«1» ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ



 

 

  
ΠΡΟΘΖΚΖ “1” ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»ΣΖ Φ.830/ΑΓ.583/.180/9-5-17 

    

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2017 

   
ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

ΩΡΗΑΗΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 2/6 ΔΩ 20/6 21/6 ΔΩ 8/9 

9/9 ΔΩ 15/9 
(ΠΔΡΗΠΟΤ)  16/9 ΔΩ 28/9  

 

08:30-09:30 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΜΠΑΡ- ΚΘΑΡΗΜΟ ΛΑΝΣΕΑ ΟΤΕΔΡΗ 
1 1 

 
1  

 

09:30-10:30 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  ΣΟΤΑΛΔΣΧΝ ΛΔΥΖ ΑΞΚΧΝ & ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ 1 1 
 

1  

 

10:30-12:00 ΠΛΤΗΜΟ  ΚΔΤΧΝ (ΔΣΗΑΖ & ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΦΑΓΖΣΧΝ) 1 1 
 

1  

 

12:00-12:15 ΓΗΑΛΛΔΗΜΑ     

 

12:15-12:45 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  ΣΟΤΑΛΔΣΧΝ ΛΔΥΖ ΑΞΚΧΝ θ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ 1 1+1 1 1 

 

12:45 - 14:00 ΠΛΤΗΜΟ  ΚΔΤΧΝ (ΔΣΗΑΖ & ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΦΑΓΖΣΧΝ) 1 2 1 1 

 

14:00-15:00 --//-- 2 2 1 2 

 

15:00 - 15:30 --//-- 2 3 1 2 

 

15:30 - 16:00 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  ΣΟΤΑΛΔΣΧΝ ΛΔΥΖ ΑΞΚΧΝ, ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΚΑΗ 

ΛΑΝΣΕΑ ΟΤΕΔΡΗ 
2 1+1+1 1 2 

 

16:00-16:15 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΥΧΡΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΜΠΑΡ θ ΛΑΝΣΕΑ ΟΤΕΔΡΗ 

2 
1+1(ΤΝΔΥ. 

ΛΑΝΣΕΑ)  
2  

 

16:15 - 16:30 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΜΠΑΡ 
2 2 

 
2  

 

16:30 - 17:45 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΧΡΧΝ ΛΑΝΣΕΑ - ΜΑΓΔΗΡΔΗΧΝ - ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ  1 1 
 

1  

 

17:45-18:00 ΓΗΑΛΛΔΗΜΑ         

 

18:00-19:00 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΧΡΧΝ ΛΑΝΣΕΑ - ΜΑΓΔΗΡΔΗΧΝ - ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ  1 2 1 1  

 

19:00-20:00 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  ΣΟΤΑΛΔΣΧΝ ΛΔΥΖ ΑΞΚΧΝ & ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ 1 2 1  1 

 

20:30 - 22:00 ΠΛΤΗΜΟ  ΚΔΤΧΝ (ΔΣΗΑΖ & ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΦΑΓΖΣΧΝ) 1 2 1 1  

 

22:00 - 22:15 --//--   1     

 

22:15-23:00 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  ΣΟΤΑΛΔΣΧΝ ΛΔΥΖ ΑΞΚΧΝ & ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ   1     

 ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ (ΑΠΟ 2/6 ΔΧ 20/6) : 1νο (08:30 ΔΧ 16:30), 2νο (14:00-22:00) 

 ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ (ΑΠΟ 21/6 ΔΧ 8/9) :1νο (08:30 ΔΧ 16:30), 2νο (15:00-23:00), 3νο (12:15 - 16:00) & (18:00 - 22:00)  

ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ (ΑΠΟ 9/9 ΔΧ 15/9) : 1νο (08:30 ΔΧ 16:15), 2νο (18:00-22:00) 

 ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ (16/9 ΔΧ 28/9) : 1νο (08:30-16:30) , 2
Οο

     (14:00 - 22:00) 

   Αθξηβέο Αληίγξαθν             Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 
               Δ.Ο.Τ  
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/θνηίλαο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» 
ηε Φ.830/ ΑΓ.583/.180 

 

 

 

 

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
θνηίλα   9 -5-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ» 
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Π Η Ν Α Κ Α  
Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Ω Ν  Τ Μ Β Α  Ζ  

 
 

Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν χκβαζεο – Σηκή – Υξνληθή Γηάξθεηα Απηήο 

Άξζξν 2ν : Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

Άξζξν 3ν : Έιεγρνο Δξγαζηψλ – Παξαιαβή Δξγαζηψλ – Απφξξηςε Δξγαζηψλ 

Άξζξν 4ν : Κήξπμε Αλαδφρνπ σο Έθπησηνπ – Δμαηξέζεηο 

Άξζξν 5ν : Κπξψζεηο 

Άξζξν 6ν : Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά – Κξαηήζεηο 

Άξζξν 7ν : Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ 

Άξζξν 8ν : Δγγπνδνζία 

Άξζξν 9ν : Θέζε Παξνχζαο χκβαζεο ζε Ηζρχ 

Άξζξν 10ν : Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

Άξζξν 11ν : Σειηθέο Γηαηάμεηο 
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΚΚΔΔΓΓΑΑ  ΚΚΟΟΣΣΗΗΝΝΑΑ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  

 
ΤΜΒΑΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. …………./2017 

 

Γηα ην ππφ αλάζεζε έξγν: «Δξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ρψξσλ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ» 

Π/Τ ΑΞΗΑ: …………………………………………………..  ΔΤΡΧ. 
 

1. Υξφλνο θαηαξηίζεσο ζχκβαζεο: ……………... Σφπνο θαηαξηίζεσο 

ζχκβαζεο: Κ Δ Γ Α   Κ Ο Σ Η Ν Α  , Π α ξ α ι ί α   θ ν η ί λ α ο , ΣΚ 6 0 0 6 3 , Σει. 

23520 - 9 0 1 4 0 , Fax. 23520-91295. 

 

2. πκβαιιφκελνη: 
 

α. Ο ……………………………………………, Γηνηθεηήο ηνπ ΚΔΓΑ/, σο 
εθπξφζσπνο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. 

β.  Ο …………………….. (Α.Σ:….…………………..), σο εθπξφζσπνο ηεο 
εηαηξείαο «……………………..». 

 
3. Ζ Μνλάδα, κε ηελ απφ ……….. εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πνπ νξίζηεθε κε ηελ ………. Καη ηελ ……………..  
ζρεηηθή θαηαθπξσηηθή απφθαζε , πξνέβε ζηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ρψξσλ ηεο, ζηελ εηαηξία «……………..»-ΑΦΜ………….-Γλζε……... 

 
4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν ………………………………………….., κε ηελ 

ηδηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2α θαη πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη γηα 
ζπληνκία «Τπεξεζία», αλαζέηεη ην ελ ιφγσ έξγν παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο 
ζηελ εηαηξεία «……………», πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη «Αλάδνρνο», θαη ην 
αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, πνπ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 
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Άπθπο 1ο
 

Ανηικείμενο ύμβαζηρ – Σιμή – Υπονική Γιάπκεια Αςηήρ 
 

1. Αληηθείκελν χκβαζεο: Οη πξνο θαζαξηζκφ ρψξνη ηνπ ΚΔΓΑ/ θαη νη 
απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ κε ηελ απαηηνχκελε ζπρλφηεηα απηψλ φπσο 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ απφ 9-5-17 Σερληθή Πεξηγξαθή (Παξ.Γ ηεο Φ.830/ΑΓ 
583/.1801/9-5-17/ΚΔΓΑ/), πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα «Α» παξνχζαο. 

 
2. Σηκή: Ζ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ, ζε εκεξήζηα  βάζε 

αλέξρεηαη ζε πνζφ Δπξψ ……………………………… αλά εκέξα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ……%. 

3. Υξνληθή Γηάξθεηα: Οξίδεηαη ζε εθαηφ δέθα ελλέα (119) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Παξνχζαο χκβαζεο, κε δπλαηφηεηα 
επέθηαζεο/πεξηνξηζκνχ γηα άιιεο είθνζη (20) εκέξεο κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε 
ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 
4. Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο γηα δηαθνπή ηεο 

ζχκβαζεο αλά πάζα ζηηγκή εθφζνλ δε ιάβεη ηελ αλάινγε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ 
Πξντζηάκελε Αξρή θαη θξίλεη φηη δελ κπνξεί λα απνπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο 
ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηδίνπο πφξνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ζα 
ελεκεξσζεί ζρεηηθψο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
5. Απνθιείεηαη παληειψο έθηαθηε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ 

ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα. Ο 
Αλάδνρνο νπδφισο λνκηκνπνηείηαη λα εγείξεη αλάινγε αμίσζε. 

 
6. Αλαιπηηθά ε αλσηέξσ κίζζσζε ζπλεξγείνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 
α)  Αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν: ……………  
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
 β) Hκέξεο θαη  ψξεο εξγαζίαο: ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 
γ) πιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη 
εξγαδφκελνη:……………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………… 
 
 δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο 
λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ :  ………………………………….  
……………………………………………………………………………………….. 
 
 ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα 
πνζά :. …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………  
 
ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
θαζαξηζκφ ρψξσλ: ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
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Άπθπο 2ο
 

Τποσπεώζειρ Αναδόσος 
 

1. Όζνλ αθνξά ζηηο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
θαζεκεξηλά θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα «Α» παξνχζαο, ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλελλφεζε κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Μνλάδαο γηα ηηο αθξηβείο ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 
φζν ην δπλαηφ απεξίζπαζηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζηηαηνξίνπ ηεο Λέζρεο. 

 
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.  

 
3. Δπίζεο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε θαη εηο ην αθέξαην θαηαβνιή ησλ 

λφκηκσλ απνδνρψλ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη 
απφ απηέο. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα εθπιεξψζεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο 
απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη θάζε ηξίην έγθαηξα θαη 
εκπξφζεζκα. 

 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ 
εκέξα αλάιεςεο εξγαζίαο ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζηελ Τπεξεζία 
θαη λα ιάβεη ηελ αλάινγε άδεηα απφ ην Γξαθείν Αζθαιείαο (ηει. 2 3 5 2 0 -
9 0 1 0 5 ) θαζψο επίζεο θαη θάζε κεηαβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ (δηαθνπή εξγαζίαο-
πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ). Σν πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα 
θαζνξίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. ΟΑλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηβιέπεη ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπφο 
ηνπ ην έξγν θαη λα επηθνηλσλεί κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΚΔΓΑ/. 

 
5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζην 

ΗΚΑ, ΣΔΑΜ ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα. Ζ Γηνίθεζε  ηνπ ΚΔΓΑ/ 
δελ ζα επηηξέπεη ζε θαλέλα εξγαδφκελν λα εξγάδεηαη αλ δελ απνδεηθλχεηαη φηη είλαη 
αζθαιηζκέλνο θαη ππνρξεψλεη ηνλ Αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηα 
ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο (ΡΔΠΟ) θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ  αζζέλεηεο 
ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηεο 
Τπεξεζίαο. 

 
6. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ 
εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 
7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηξίησλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη πιήξσο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα  ηηο 
βιάβεο ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 
8. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Δίλαη δε ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε 
είδνπο δεκίαο, θζνξάο ή βιάβεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί. 
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9. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζα είλαη 

εμεηδηθεπκέλν θαη πγηέο, ζα θέξεη νκνηφκνξθε θαη θαζαξή ζηνιή εξγαζίαο, αηνκηθή 
θάξηα κε ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ζα ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνζθεπψλ θαηά ηελ 
είζνδν – έμνδν απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζα είλαη δεθηηθφ ζε νπνηεζδήπνηε 
παξαηεξήζεηο ηνπ γίλνπλ. 

 
10. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε ησλ πιηθψλ, 

κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, θιπ , πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη βξίζθνληαη ζηνπο ππφ θαζαξηφηεηα ρψξνπο, 
θαζψο θαη λα παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα. Οη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο 
εγθαηαζηάζεηο (απνζήθεπζε πιηθψλ, θιπ), γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα 
δεκηνπξγεζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ ζα 
επηηξέςεη ε Τπεξεζία. 

 
11. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη 

λα απνκαθξχλεη απφ ηνπο ππφ θαζαξηφηεηα ρψξνπο θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, 
απνξξίκκαηα, εξγαιεία, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά, ρξήζηκα ή άρξεζηα, 
πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ, θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα 
νηηδήπνηε απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 
 

12. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα ππάξρεη πιήξεο 
ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο, φπνπ απαηηείηαη. 

 
13. Ζ απνζήθεπζε ησλ εχθιεθησλ πξντφλησλ ζα απνηειεί αληηθείκελν 

έγγξαθεο αίηεζεο άδεηαο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο. Γηα ηελ απνηξνπή 
θάζε θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ν Αλάδνρνο ζα δψζεη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ, θαη εηδηθφηεξα: 

 
α. Υσξηζηή απνθνκηδή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηαρηνδνρείσλ κε 

εηδηθψο ζρεδηαζκέλα δνρεία, αθνχ επαιεζεπηεί φηη ηα απνηζίγαξα είλαη φλησο 
ζβεζκέλα, 

β. Απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο εληφο ηνπ θηηξίνπ, 

γ. Δπαιήζεπζε ζσζηνχ θιεηδψκαηνο ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο 
απνξξηκκάησλ πξηλ απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
αληηζπκβαιινκέλνπ, 

δ. Όηη άιιν θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 
14. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζην πξνζσπηθφ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα 

αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ αλήθεη ζηε Μνλάδα, αθφκε θη αλ δελ είλαη 
απνδεδεηγκέλα άρξεζην, θαζψο θαη λα ιακβάλεη γλψζε εγγξάθσλ πνπ δελ ην 
αθνξνχλ άκεζα. 

 
15. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιισλ  θνξέσλ 
(π.ρ κεηαθνξηθά κέζα). 

 
16. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θάζε πιηθφ πνπ θαηά 

ηελ θξίζε ηεο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε 
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ηα εγθξηζέληα δείγκαηα. 

 
17. H Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε αηφκνπ 

απφ ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο αλ ηπρφλ παξαηεξήζεη φηη δελ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη αλάξκνζηε 
ή έρεη ππνπέζεη ζε παξαπηψκαηα. 

 
18. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί 

ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Άπθπο 3ο
 

Έλεγσορ Δπγαζιών – Παπαλαβή Δπγαζιών – Απόππιτη Δπγαζιών 
 

1. Ο έιεγρνο ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ζα δηεμάγεηαη θαζεκεξηλά, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ Δπηηξνπή 
Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο πνπ ζα νξίζεη ε Μνλάδα. 

 
2. Ζ Δπηηξνπή θάζε κήλα, ζα ζπληάζζεη πξσηφθνιιν θαιήο εθηέιεζεο 

ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, 
ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δπν κέξε θαη ζα απνηειεί απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ 
γηα ηελ εθάζηνηε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ πξνζθφκηζή ηνπ απνηειεί ππνρξέσζε 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
3. ε πεξίπησζε απφξξηςεο εξγαζίαο είηε παξαιήςεσλ ή κε ηήξεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηε ζχκβαζε, ζα ζπληάζζεηαη απφ 
ηελ Δπηηξνπή «Πξσηφθνιιν Παξάβαζεο/Απφξξηςεο», πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ 
ζηνλ Αλάδνρν νη θπξψζεηο – πξφζηηκα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν  άξζξν 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 4ο
 

Κήπςξη Αναδόσος υρ Έκπηυηος – Δξαιπέζειρ 
 

1. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 
απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ 
νηθνλνκηθή αξκνδηφηεηα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζε 
πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί 
ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε 
βάξνο ηνπ, ή έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη 
θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 παξ.5 ΠΓ 118/07, φπσο 
παξαθάησ: 

 

 
ζχκβαζεο. 

α. Καηάπησζε  νιηθή  ή  κεξηθή  ηεο  εγγχεζεο  θαιήο  εθηέιεζεο ηεο 
 
β. Δθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή, είηε απφ 
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ηνλ επφκελν κεηνδφηε, είηε κε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, 
αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη κε θαηαινγηζκφ 
ζε βάξνο ηνπ θάζε άκεζεο ή έκκεζεο πξνθαινχκελεο δεκίαο ηνπ δεκνζίνπ. 

γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν 
ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
Ν.2286/1995. 

 
2. Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή 

ηε ζχκβαζε, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο 
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 

 
 

(9) Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 

 
(10) Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην 

ηνπ πξνκεζεπηή. 
 

(11) Πιεκκχξα. 
 

(12) εηζκφο. 
 

(13) Πφιεκνο 
 

(14) Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ίδην ή ηνλ θαηαζθεπαζηή – 
πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 

 
(15) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 

 
(16) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

 
Ο Αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ππνρξενχηαη εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά ηα πεξηζηαηηθά θαη λα πξνζθνκίζεη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηελ Τπεξεζία. ε αληίζεζε πεξίπησζε ζηεξείηαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο απηνχ. 

 

Άπθπο 5ο
 

Κςπώζειρ 
 

1. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξαηεξεζνχλ 
παξαιήςεηο ή κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα ζηε 
ζχκβαζε εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 

 
α. Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

 
(1) Με ηθαλνπνηεηηθή θαζαξηφηεηα ζε θάπνην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ 

θαη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πνζφ πξνζηίκνπ ίζν κε 5% έσο ην 20% 
ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 
(2) Με απνδεθηά απνηειέζκαηα θαζαξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α» παξνχζαο, πνζφ πξνζηίκνπ ίζν 
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κε 20% έσο ην 100% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα κε ην κέγεζνο 
θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 
β. Πξνζσπηθφ 

 
(1) Απνπζία αηφκσλ πνπ είλαη δεισκέλα ζην πξφγξακκα θαη 

δελ αληηθαηαζηάζεθαλ, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε απφληα, ίζν κε ην δηπιάζην έσο 

ην πεληαπιάζην ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ελφο εξγαδνκέλνπ, αλάινγα κε ηε 
ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 
(2) Αηεκέιεηε ελδπκαζία, εξηζηηθή θαη απξεπήο ζπκπεξηθνξά 

πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ή επηζθέπηεο, θάπληζκα εληφο ησλ ππφ θαζαξηφηεηα 
ρψξσλ (πιελ ησλ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ), πνζφ πξνζηίκνπ γηα 
θάζε άηνκν, ίζν κε ην εκεξήζην θφζηνο έσο ην ηξηπιάζην ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο 
ελφο εξγαδνκέλνπ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 
(3) Αξγνπνξεκέλε άθημε ή αλαρψξεζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο ή ελδηάκεζε απνπζία εξγαδνκέλνπ, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε 
ψξα απνπζίαο θαη γηα θάζε άηνκν, ίζν κε ην 1/8 ηνπ δηπιάζηνπ έσο ηνπ 
πεληαπιάζηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ελφο εξγαδφκελνπ, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο 
παξάβαζεο. 

 
γ. Μεραληθφο Δμνπιηζκφο – Τιηθά 

 
(1) πζθεπέο ρεηξφο ή ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ιηγφηεξεο απφ ηηο 

δεισζείζεο ή πνπ δε ιεηηνπξγνχλ ή θαηεζηξακκέλα θαη κε αληηθαηαζηαζέληα 
αλαιψζηκα, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε ζπζθεπή ή αλαιψζηκν, ίζν κε 2% έσο 10% 
ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 
(2) Υξήζε κε εγθεθξηκέλσλ απφ ηε Μνλάδα πιηθψλ θαζαξηφηεηαο 

ή απνιχκαλζεο, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε άηνκν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, ίζν κε 5% 
έσο 20% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο 
παξάβαζεο. 

 
(3) Υξεζηκνπνίεζε πιηθνχ ζε δνρείν κε άιιε έλδεημε ή άιιε 

νλνκαζία, πνζφ πξνζηίκνπ γηα θάζε πιηθφ πνπ λα εληνπίδεηαη, ίζν κε 20% έσο 
100% ηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ ηηκήκαηνο, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηεο 
παξάβαζεο. 

 
2. Γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ, ε επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ηεο 

Μνλάδνο, ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξάβαζεο/απφξξηςεο, ελεξγψληαο είηε 
απηεπάγγειηα απφ δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηεο 
Γηνίθεζεο ηεο Μνλάδνο, είηε απφ έγγξαθε ή πξνθνξηθή επηζήκαλζε ηεο 
παξάβαζεο απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ή δηεπζχλζεηο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ππφ 
θαζαξηφηεηα ρψξσλ. 

 
3. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

114ΠΜ, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο, εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

 
4. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, 

απηφο κπνξεί λα αζθήζεη θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 15 
παξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/07. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο ή ην 
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αξκφδην γηα ηελ Γηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Άξζξν 38 παξ 2β ΠΓ 118/07). Ζ ελ ιφγσ απφθαζε 

δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
5. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή 

εμαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη ζηνλ 
Αλάδνρν κε ηελ ακνηβή ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαζηζηά 
ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή. 

 

Άπθπο 6ο
 

Πληπυμή – Γικαιολογηηικά - Κπαηήζειρ 
 

1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε Δπξψ (€), απφ ηελ δηαρείξηζε Γαπαλψλ ηεο 
Μνλάδνο, ζε ινγαξηαζκφ ηνλ νπνίν ζα ππνδείμεη ν αλάδνρνο. 

 
2. Υξφλνο Δμφθιεζεο: Δληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ 

απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ 
ζπλνδεπφκελν απφ ηα ινηπά λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ 
κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ, θαη ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. 

 
3. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο απνηεινχλ ηα παξαθάησ: 

 
α. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο 

εξγαζίαο, πνπ ζα ζπληάζζεη ε Δπηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο Τπεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο θαηά κήλα. 

 
β.  Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ «Δπί  πηζηψζεη» 

ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θάιπςεο εξγαζηψλ γηα ην νπνίν 
εθδίδεηαη. 

 
γ. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

δ.  Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

ε. Αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα θαηάζεζε ηνπ πνζνχ . 
 

4. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο πνζνζηνχ 6,2476%, 
ππνινγηδφκελσλ επί ηεο θαζαξήο αμίαο. 

 
5. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη: 

 

 
έξγνπ. 

α. Με κεηαθνξηθά θαη ινηπά έμνδα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνο αλάζεζε 

β. Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. 

6. Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 
8%, επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαζαξή αμία ηνπ έξγνπ, αθαηξνχκελσλ 
ησλ θξαηήζεσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4143/12. 
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7. Ζ θαηαθπξσζείζα ηηκή ηνπ έξγνπ έρεη απμεζεί θαηά ην αλαινγνχλ 
πνζνζηφ ΦΠΑ (24%), πνπ ζα βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 

 
8. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ 

πξνζεζκία, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 
166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29- 
06-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ Α΄ 138/05-06-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη 
έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη 
κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο 
αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην αλαθνξάο) 
πξνζαπμεκέλν θαηά δπν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 

 

Άπθπο 7ο
 

Αναπποζαπμογή Σιμών 
 

Ζ ηηκή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 1 δελ ππφθεηηαη ζε αλαπξνζαξκνγή 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 8ο
 

Δγγςοδοζία 
 

1. Ο Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαζέζεη ζ η ν  Σκήκα 
Οηθνλνκηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο ηελ ππ. Αξηζκ………………………….εγγπεηηθή 
επηζηνιή ηεο …………………….. πνζνχ επξψ … … … … … … .  πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α,κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηε ιήμε ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε ηειεπηαία πιεξσκή. 

 
2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζε απηφλ κεηά ηελ εθπιήξσζε φισλ 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
 

Άπθπο 9ο
 

Θέζη Παπούζαρ ύμβαζηρ ζε Ηζσύ 
 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη 
απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξνζθνκηζζεί ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ αλαθεξφκελσλ ζην 
αξζξν 10 ηνπ παξαξη. «Β» ηεο Φ.830/ΑΓ 583/.180/9-5-17/ΚΔΓΑ/. 

 
 

Άπθπο 10ο
 

Γιαδικαζία Δπίλςζηρ Γιαθοπών 
 

Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ 
ΚΔΓΑ/θ, πξνο ηελ νπνία ν Αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Δάλ 
ε Γηνίθεζε ηεο Μνλάδαο δελ εθδψζεη απφθαζε ή ν Αλάδνρνο δελ δερζεί θάπνηα 
απφθαζε, ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα δπν κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά 
πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ. 
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Άπθπο 11ο
 

Σελικέρ Γιαηάξειρ 
 

1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4142/16, Ν. 2362/1995 θαη 
ηνπ Ν. 4270/2014.Σα έγγξαθα πνπ δηέπνπλ ηε παξνχζα ζχκβαζε πξνζαξηψληαη σο 
παξαξηήκαηα θαη απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν κε ηε ζχκβαζε, νη 
φξνη ηνπο κάιηζηα ηζρχνπλ ην ίδην κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη 
ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο. Δίλαη δε ηα εμήο: 
 

α.  Σερληθή Πεξηγξαθή 
β.   Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Αλαδφρνπ 

 
2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα θαη ππνγξάθεηαη 
απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο σο θαησηέξσ: 
 
 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

Ο 
ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

Ο 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 

«Α» Σερληθή Πεξηγξαθή 
«Β» Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ 

 
 
 
 

 
    Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
 Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/θνηίλαο 

Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο              
ΔΟΤ 


