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«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ∆ΗΑ∆ΗΚΣΤΟ» 
      Α∆ΑΜ:  

     Α∆Α:  
 

Α∆ΗΑΒΑΘΜΖΣΟ 

ΠΡΟ: ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΠίλαθαοΑπνδεθηψλ ΣΜΖΜΑΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΚΟΗΝ: Σει. 2352090140 
Φ.830/979 
.253/161 
θνηίλα, 7 Μαη 19 
πλ.:1 ρεδ. χκβαζεο 

ΘΔΜΑ: ∆ηαθήξπμε πλνπηηθνχ ∆ηαγσληζµνχ (∆.21/19) γηα ηελ Παξνρή 
Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο γηα Κάιπςε Αλαγθψλ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ. 

 

1. Έρνληαοππφςε: 

  α. Σν  Ν∆  721/70  (ΦΔΚ 251  Α’) πεξί  «Οηθνλνµηθήο Μεξίµλεο 
θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ ∆πλάµεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη εθάζηνηε 
ηζρχεη. 

  β. Σν Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45 Α’) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη εθάζηνηε 
ηζρχεη. 

  γ. Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ 112 Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε   
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα” θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσοηζρχεη. 

  δ. Σν Ν.4013/11 (ΦΔΚ 204 Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ 
πµβάζεσλ», φπσο ηζρχεη. 

  ε. Σν Ν.4152/13 (ΦΔΚ 107 Α’) «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξµνγήο  
ησλ Νφµσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13» θαη εηδηθφηεξα επί ηεο παξαγξάθνπ Ε 
«Πξνζαξµνγή ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο 
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο εµπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», φπσοηζρχεη. 

  ζη. Σν Ν.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α΄) «Φνξνινγία εηζνδήµαηνο, 
επείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ 
Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  δ. Σν Ν.4270/14 «Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο  θαη 
επνπηείαο (ελζσµάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - ∆εµφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσοηζρχεη. 

ΑΔΑ: 68Μ16-5Γ4



 
 

./. 

  ε. Σν Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147 Α΄) «∆εµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνµεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξµνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη. 

  ζ. Σν άξζξν 47 ηνπ Ν.4472/17 (ΦΔΚ 74 Α΄) «πληαμηνδνηηθέο 
δηαηάμεηο ∆εµνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4387/16, κέηξα 
εθαξµνγήο ησλ δεµνζηνλνµηθψλ ζηφρσλ θαηµεηαξξπζµίζεσλ,µέηξα  θνηλσληθήο  
ζηήξημεο  θαη  εξγαζηαθέο ξπζµίζεηο, ΜεζνπξφζεζµνΠιαίζην∆εµνζηνλνµηθήο 
ηξαηεγηθήο 2018-21 θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

  η. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.∆. 80/16 «Αλάιεςε  ππνρξεψζεσλ απφ 
ηνπο δηαηάθηεο», θαζψο θαη ηηο νδεγίεο νξζήο εθαξµνγήο ηνπ βάζεη ηνπ ππ΄ αξ. 
πξση. 2/1000018/0026/30-12-16 εγγξάθνπ ηνπ ΤπνπξγείνπΟηθνλνµηθψλ. 

  ηα. Σελ ππ’ αξηζµ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απφθαζε  
ΤΔΘΑ (ΦΔΚ 2300 Β΄) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνµηθήο Δμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη 
Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο ∆ηνίθεζεο ησλ Δλφπισλ ∆πλάµεσλ θαη ζε 
Πξντζηαµέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο», φπσοηζρχεη. 

  ηβ. Σελ ππ΄ αξηζµ. Π1/2380/18 ∆εθ 2012 Απφθαζε γηα 
ηε«Ρχζµηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεµάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, µεηαθνξψλ θαη ∆ηθηχσλ». 

  ηγ. Σελ ππ΄ αξηζµ.  15143  Απφθαζε  ηνπ  Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνµηθψλ (ΦΔΚ 3335 Β΄) πεξί «Καζνξηζµφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζµνχ, ηεο 
δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο ππέξ ΔΑΑ∆ΖΤ, θαζψο 
θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνµεξεηψλ εθαξµνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, άξζξνπ 4 ηνπ 
Ν.4013/11 (ΦΔΚ Α΄ 204) φπσοηζρχεη. 

  ηδ. Σελ ππ΄  αξηζµ.  158/2016/25-10-16  (ΦΔΚ  3698  Β΄) 
Απφθαζεο ηεο ΔΑΑ∆ΖΤ πεξί «Έγθξηζε Σππνπνηεµέλνπ 
ΔληχπνπΤπεχζπλεο∆ήισζεο (ΣΔΤ∆) ηνπ άξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 
Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεµνζίαο ζχµβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 
νδεγηψλ», φζνλ αθνξά παξ.4 άξζξνπ 79 Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147). 

  ηε. Σελ ππ΄ αξηζµ. 1191/14-03-17 Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Γηθαηνζχλεο, ∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ πεξί «Καζνξηζµνχ ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζµνχ ηεο 
δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 
ιεπηνµεξεηψλ εθαξµνγήο ηεο παξ. 3 άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147 Α΄). 

  ηζη. Σελ ππ΄ αξηζµ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ 1781 Β΄)  Απφθαζεο 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνµίαο θαη πεξί «Ρχζµηζε εηδηθφηεξσλ ζεµάησλ ιεηηνπξγίαο 
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ 
(ΚΖΜ∆Ζ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαηΑλάπηπμεο. 

  ηδ. ΣνΝ.4144/2013  "Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 
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ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. 
(ΦΔΚ Α' 88/18-04-2013) 
 
  ηε. Σν Πξσηνγελέο Αίηεµα 19REQ004900508 µέζσ ηεο 
πιαηθφξµαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ  πµβάζεσλ 
(ΚΖΜ∆Ζ) γηα ηελ πξνµήζεηα εηδψλ ζέµαηνο. 
 
  ηζ. Σελ ΑΑΤ 2232 (ΑΓΑ ΧΟΝΚ6-Ζ72) θαη ηελ µεξίδα 
απνζεκαηηθνχ "Κέξδε Δζηηαηνξίνπ" ηεο Μνλάδαο, ε νπνία εµθαλίδεη ηθαλφ 
ππφινηπν. 

  θ. Σελ αλαγθαηφηεηα-ζθνπηµφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξνµήζεηαο 
ζέµαηνο, πξνθεηµέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλειαζηηθέο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο ηνπ 
ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο, σο ην εγθεθξηκέλν αίηεκα 19REQ004920474. 

Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ν π µ ε 

2. πλνπηηθφ δηαγσληζµφ, ζε έλα ζηάδην, ζχµθσλα µε ην άξζξν 117 
ηνπ Ν. 4412/16, θαζψο θαη ηα γεληθά ζηνηρεία, ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο 
ησλ παξαξηεκάησλ θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο Τπεξεζίαο , σο ηα αληίζηνηρα 
παξαξηήκαηα "Α", "Β" θαη "Γ". Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 
ππνβνιή  έγγξαθσλ ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ θαη µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 
ηηµήο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο. 

3.  Ζ ππνγξαθή ζχµβαζεο, σο ζπλεκκέλν ζρέδην ζην παξφλ, ζα είλαη 
δηάξθεηαο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ, ρσξίο δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηεο. Ζ 
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνµήζεηαο είλαη 37.200,00 € (ζπκπ. ΦΠΑ 24%). 

4. Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 21ε Μαηνπ 2019 
εµέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 ζηελ αίζνπζα ηεο Λέζρεο Αμθσλ ηεο Μνλάδνο. 

5. Οη ελδηαθεξφµελνη πνπ επηζπµνχλ λα ιάβνπλ µέξνο ζην δηαγσληζµφ 
µπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ηνπο, ζχµθσλα µε ηα 
νξηδφµελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε µε ηνπ εμήο ηξφπνπο: 

  α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηε ∆ηεχζπλζε ΚΔΓΑ θνηίλαο, Παξαιία 
θνηίλαο, ΣΚ 600 63 θνηίλα Πίεξίαο, ηαρπδξνµηθά, µε ζπζηεµέλε επηζηνιή ή 
ηαρπµεηαθνξέα (courier) ή µε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, µε ηελ απαξαίηεηε, 
φµσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία µέρξη ηελ 20ε 
Μαηνπ 2019, εµέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνµηθήο 
απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεµία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφµελν 
ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

  β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε µε 
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεµέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζµνχ ηελ εµεξνµελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ. 

6. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή πεξηέρνληαη µε νπνηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν ζηελ Τπεξεζία µεηά ηηο παξαπάλσ εµεξνµελίεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη σο 
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µε θαλνληθέο βάζεη ησλ δηαιαµβαλνµέλσλ ηνπ Άξζξν 26 παξάγξαθνο 3β ηνπ 
Ν.4412/16 θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λααπνζθξαγηζηνχλ. 

7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεµφζηα, απφ ην αξµφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζµάησλ ηνπδηαγσληζµνχ. 

8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεµέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη 
δεισζεί ζην Μέξνο ΗΗ, Β ηνπ Σππνπνηεµέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ ∆ειψζεσο 
(ΣΔΤ∆). 

9. Αηηήµαηα γηα ηελ παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη 
έγθαηξα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνθεηµέλνπ λα µελ απαηηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζεζµίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζχµθσλα µε ην άξζξν 60, παξ. 3α ηνπ 
Ν.4412/2016. 

10. Αληίγξαθα ηνπ πιήξνπο ζψµαηνο ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη σο 
αθνινχζσο ζε ειεθηξνληθή µνξθή (.pdf) απφ ηελ επίζεµε ηζηνζειίδα ηεο 
Πνιεµηθήο Αεξνπνξίαο (www.haf.gr) θαη ζηνΚΖΜ∆Ζ. 

11. Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 
Σµήµα  Οηθνλνµηθνχ ηεο  Μνλάδαο: ηει. 23520-90140 [αξµφδηνο ρεηξηζηήο: 
Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο]. 

 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 

Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 

κρνο (Η) Διεπζ. Εέπνο 
Γηνηθεηήο 

 
 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
ΚΔΓΑ//ΣΜ.ΟΗΚ. 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΚΔΓΑ/Κ/ ΔΚΜ. (Υσξίο ηα παξαξηήµαηα) 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

«Α» ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
«B» ΓΔΝΗΚΟΗ & ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
«Γ» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
7 Μαη 2019 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» 
ΣΖΦ.830/Α∆.979/253/161 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖΔΗ∆ΟΤ Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ -  
ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

CPV 90911200-8 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 

Πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε 
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 
∆ΑΠΑΝΖ 

Σξηάληα επηά ρηιηάδεο δηαθφζηα επξψ 
(37.200,00€), ζπκπ. ΦΠΑ, ζε βάξνο 
Πξνππνινγηζκνχ θαη Ηδίσλ Πφξσλ. 

ΤΝΟΛΟΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ % 
6,27868% ππέξ ΜΣΑ-ΔΛΟΑΑ-ΑΔΠΠ-
ΔΑΓΖΤ (νη θξαηήζεηο λα 
ζπµπεξηιαµβάλνληαη ζηελ ηηµή ηεο 
πξνζθνξάο) 

 
ΦΟΡΟ ΔΗΟ∆ΖΜΑΣΟ 

Καηά ηελ πιεξσµή ζα παξαθξαηείηαη ν 
πξνβιεπφµελνο, απφ ην Ν. 4172/13 άξζξν 
64, θφξνο εηζνδήµαηνο 8%, φπσο απηφο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
∆ΗΔΝΔΡΓΔΗΑ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

21 Μαηνπ 2019 εµέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ωο παξάγξαθνο 5-6 ηεο ∆ηαθήξπμεο. 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΖ 
Καζεκεξηλά σο ζρεηηθή πεξηγξαθή 

 
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑ∆ΟΖ 

Κεδα θνηίλαο 

∆ΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ Δθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) , ρσξίο δηθαίσκα 
παξάηαζεο 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε 
ηηκνινγίνπ 

 
Ο δηαγσληζµφο ζα δηεμαρζεί ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
θαη ηα Παξαξηήµαηα ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο απηήο. 
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Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

 Οη πξνο θαζαξηζκφ ρψξνη ηνπ ΚΔΓΑ/ θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ κε ηελ απαηηνχκελε ζπρλφηεηα απηψλ φπσο αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ζηελ ζρεηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα 
«Γ» παξνχζαο. 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 

Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  
7 Μαη 19 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖΑ∆.Φ.830/Α∆.979/253/161 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗ∆ΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Άξζξν 1ν 
Αληηθείµελν Πξνµήζεηαο 

 
1. Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαζ ρψξσλ ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο, ρσξίο δηθαίσµα 
παξάηαζεο. Ζ πξνυπνινγηζζείζα εηήζηα αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ ηξηάληα επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (37.200,00€) ζπκπ. ΦΠΑ. 

2. Ζ αλσηέξσ ζπµβαηηθή αμία βαζίδεηαη ζε απνινγηζηηθά ζηνηρεία, 
δελ δχλαηαη λα μεπεξάζεη ην πνζφ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ θαη ν 
πξνµεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεµίσζε απφ ηελ ΠΑ ζε πεξίπησζε 
µε πξνµήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπµβαηηθήοαμίαο. 

3. Σν θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο πξνµήζεηαο είλαη ε πιένλ 
ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο. 

Άξζξν 2ν 
∆ηθαίσµα πµµεηνρήο 

 

1. ∆ηθαίσµα ζπµµεηνρήοέρνπλ: 

  α. ηα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα,  

  β.  δεµφζηνη θνξείο 

  γ. ελψζεηο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ 
ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπµπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ∆ηαθήξπμε 
θαη είλαη εγθαηεζηεµέλα/νη/εο ζε: 

(1) θξάηνο-µέινο ηεο Έλσζεο 

(2) θξάηνο-µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ 
Δ.Ο.Υ 

(3) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 
πµθσλία ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ (∆), ζην βαζµφ πνπ ε ππφ αλάζεζε  
δεµφζηα ζχµβαζεθαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήµαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 
ζεµεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήµαηνο Η ηεο σο άλσ 
πµθσλίαο θαη 

(4) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε 
γ αλσηέξσ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηµεξείο ή πνιπµεξείο ζπµθσλίεο µε ηελ Έλσζε 

ΑΔΑ: 68Μ16-5Γ4



Β-2 

 

ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ. 

2. Ο φξνο «νηθνλνµηθφο θνξέαο» αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο 
ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν θαηεγνξίεο. 

3. Οη ελψζεηο θαη νη πξνζσξηλέο ζπµπξάμεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ  
δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζµέλε λνµηθή µνξθή πξνθεηµέλνπ λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή ζχµπξαμε ππνρξενχηαη λα 
πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε χµβαζε, εθφζνλ ε ιήςε 
νξηζµέλεολνµηθήοµνξθήο θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 
χµβαζεο. 

4. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνµηθψλ 
θνξέσλ, φια ηα µέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο ζηελ 
έλσζε, ε  επζχλε απηή εμαθνινπζεί µέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο. 

Άξζξν 3ν 
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 

1. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιαµβαλφµελα ζε απηέο ζηνηρεία πξέπεη: 

  α. Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ  ειιεληθή  γιψζζα  ή  λα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεµε µεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, µε εμαίξεζε 
ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή µε - πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πξνζθνξά θαη πεξηέρνπλ εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφµελν, ηα νπνία µπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ µεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή. 

  β. Να είλαη δαθηπινγξαθεµέλεο θαη λα µε θέξνπλ παξάηππεο 
δηνξζψζεηο, ζβεζίµαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξαµµέλε 
θαηµνλνγξαµµέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξµφδηα επηηξνπή 
απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα µνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, 
θιπ. 

2. Με θαλνληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απηέο: 

  α. Όζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχµβαζεο, 

  β. Όζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζµα, 

  γ. Όηαλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέµηηεο πξαθηηθήο, 
φπσο ζπµπαηγλίαο ή δηαθζνξάο, 

  δ. Όζεο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αζπλήζηζηα 

ραµειέο. 
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3. Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη: 

  α. Όζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο  νη  νπνίνη  δελ 
δηαζέηνπλ ηα απαηηνχµελα πξνζφληα, 

  β. Όζσλ ε  ηηµή  ππεξβαίλεη  ηνλ  πξνυπνινγηζµφ  ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο θαζνξίζζεθε θαη ηεθµεξηψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο. 

4. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξσηφηππεο, εηο απινχλ 
θαη ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν. 

5. Δπί ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη 
αθφινπζεο ελδείμεηο: 

  α. ΠΡΟΦΟΡΑ (µε θεθαιαία  γξάµµαηα). 

  β. ∆ΗΑΚΖΡΤΞΖ ΚΔΓΑ/Κ Τπ΄αξίζµ.21/2019. 

  γ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ∆ΗΑΓΩΝΗΜΟ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ρψξσλ ηνπ ηνπ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ. 

  δ. Σελ  θαηαιεθηηθή  εµεξνµελία   (εµεξνµελία   ιήμεο 
πξνζεζµίαο ππνβνιήοπξνζθνξψλ). 

  ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα. 

6. Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη ηνπο ηξεηο (3) 
παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζµέλνπο θαθέινπο, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ 
θέξεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

  α. Φάθεινο  µε  ηελ  έλδεημε  «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  
ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη επί πνηλή απφξξηςεο: 

(1) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Οηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ, 
ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/16, µε ην 
νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε απηφ θαη ην 
εηδηθφ επάγγειµά ηνπ, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ, θαη 
αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξαµέλεη εγγεγξαµµέλνο µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο 
σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

(2) Σππνπνηεµέλν Έληππν Τπεύζπλεο ∆ήισζεο 
(ΣΔΤ∆) σο ην ππφδεηγµα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήµαηνο,κνλνγξακκέλε ζε θάζε θχιιν θαη  ε νπνία θέξεη εµεξνµελία 
εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εµεξνινγηαθψλ εµεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη 
βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξµφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ. 

(3) Δμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπεζεο γηα ηνπο 
παξηζηάκελνπο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ  

(4) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/ΦΔΚΑ΄ 75, 
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φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζχµθσλα µε ην Τπφδεηγµα ηεο Πξνζζήθεο «5» ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήµαηνο, ζηελ νπνία ν ζπµµεηέρσλ δειψλεη φηη ζπµθσλεί 
ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη µε 
ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο πξνµήζεηεο ηνπ ∆εµνζίνπ, θαη φηη ηα 
πξνζθεξφµελα είδε θαιχπηνπλ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηξνθίµσλ-πνηψλ 
ηνπ∆εµνζίνπ. 

(5) 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. Φάθεινο µε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνίνο 
ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη, επί πνηλή απφξξηςεο: 

1. Σερληθά 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: 

(1)    Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε 
πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
ηεο Γηαθήξπμεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

 

(2) Πεξηγξαθή ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί, αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ηνπ θαη ζηηο εκέξεο θαη 
εβδνκαδηαίεο ψξεο απαζρφιεζεο , ψζηε λα επηηεπρζεί αληηθεηκεληθή 
αμηνιφγεζε. 

(3) Πιήξε θαη αλαιπηηθό θαηάινγν κε ηα κεραλήκαηα, 
ηνλ εμνπιηζκό, ηα απνξξππαληηθά θαη ινηπά είδε θαζαξηόηεηαο πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 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.  

  γ. Φάθεινο µε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν 
νπνίνο πεξηέρεη, επί πνηλήαπόξξηςεο: 

(1) Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά, ζχµθσλα µε ην ππφδεηγµα 
ηεο Πξνζζήθεο "2" θαη "3" ηνπ παξφληνο Παξαξηήµαηνο, ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθνληαη: 

(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 
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κε: 

(α) Σελ πξνζθεξόκελε ηηκή 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 πξνζσπηθνχ 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 «1») ζα 
πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα θαη κε ην ππφδεηγκα πνπ ηίζεηαη σο 
Πξνζζήθε «2» 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. 

(ζη) Πξέπεη ζε ρσξηζηό θεθάιαην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία: (1) Toλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 
απαζρνινχληαη ζην ελ ιφγσ έξγν (2) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο ηεο εξγαζίαο 
(3) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν (4) To χςνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ, πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο 
απηψλ ησλ εξγαδφκελσλ (5) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε 
ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. (6) Αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

 

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

8.  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. 

 
 9. Ζ ππνβνιή φισλ ησλ νξηδνµέλσλ ζην παξφλ Άξζξν δηθαηνινγεηηθψλ 
είλαη ππνρξεσηηθή. ε πεξίπησζε απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε 
πξνζθφµηζεο νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ, απηή, ε απαιιαγή, ζα πξέπεη λα 
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ηεθµαίξεηαη βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηνζπµµεηέρνληα. 

Άξζξν 4ν 
Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 
 1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή µε βάζε ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε,πξνζθνξά: 
 

  α. Ζ νπνία απνθιίλεη απφ ηα άξζξα 92 έσο 100, θαη 102 έσο   
104 ηνπ Ν. 4412/16 ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ 
πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα 
έγγξαθα ηεοζχµβαζεο. 

  β. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάιµαηα, 
εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπµπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπµπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε 
θαη ηελ ζπµπιήξσζε ηεο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 

  γ. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη  παξάζρεη  ηηο 
απαηηνχµελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζµέλεο πξνζεζµίαο ή ε εμήγεζε 
δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχµθσλα µε ην άξζξν102. 

  δ. Ζ νπνία  παξαιεθζεί εθπξφζεζκα. 

  ε. Πξνζθνξά ππφαίξεζε ή ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. 

  ζη. Πξνζθνξά ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξµνγήο.  

Άξζξν 5ν 
Ηζρύο Πξνζθνξώλ 

 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζµεχνπλ ηνπο πξνµεζεπηέο γηα 
εμήληα (60) εµέξεο απφ ηελ επφµελε µέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο 
ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη µηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. 

2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, 
εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαηά 
αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε ην πξνβιεπφµελν απφ ηε ∆ηαθήξπμε. 
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζµαηα ηνπ δηαγσληζµνχ ππνρξεσηηθά µαηαηψλνληαη, 
εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεµέλα φηη ε 
ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζµνχ εμππεξεηεί ην δεµφζην ζπµθέξνλ, νπφηε νη 
ζπµµεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ µπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ 
ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 
αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ ζπλερίδεηαη µε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνµηθνίθνξείο. 

3. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν 
ρξνληθφ δηάζηεµα ελδερνµέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ ∆ηαγσληζµνχ ή 
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εµπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο έλζηαζεο ή ελδίθνπ µέζνπ ή 
βνεζήµαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξµνδίσλ νξγάλσλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ∆ηαγσληζµφ. 

 
Άξζξν 6ν 

Δλζηάζεηο 
 

1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ή πξάμεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο 
ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφµελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα 
ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζµία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη 
εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 127 ηνπΝ.4412/16. 

2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ 
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ 
πνζνχίζνπµε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηµψµελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο. 
Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε 
πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 
δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Άξζξν 7ν 
Απνζθξάγηζε – Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

 
ΣΑΓΗΟ 1: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΚ/ΚΧΝ ΦΑΚΔΛΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ.  

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε δεµφζηα ζπλεδξίαζε, 
ζηελ νπνία απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, φπνπ 
πεξηιαµβάλνληαη ηα ∆ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο, ε Σερληθή θαη ε Οηθνλνµηθή 
Πξνζθνξά θαη ε Δπηηξνπή µνλνγξάθεη θάζε θχιιν ησλ ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθψλ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηθαηνχληαη λα 
παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφµηµνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ είλαη 
εθνδηαζµέλνη µε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

2. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

  α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν, 
φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή 
πξνζθνξά αλά θχιιν. 

  β. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο κπνξεί 
λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε 
εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 
κπνξεί λα νξίδνληαη νη αλαγθαίεο δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο.  
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3. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην παξαπάλσ φξγαλν 
πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη 
ζθξαγίδεη. Αθνινπζεί δε ε απφθαζε αμηνιφγεζεο-απνδνρήο επί ησλ 
απνηειεζκάησλ απφ ηνλ Δ.Ο.Δ. 

4. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ 
δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν 
ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

ΣΑΓΗΟ 2-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΚ/ΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ-: 

5. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηάξηηζε πίλαθα 
πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ  θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 
πξνβαίλεη, θαηφπηλ ζρεηηθήο θιήζεο, ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Δ . Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα 
παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν 
νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Μεηά ην πέξαο ηεο δεµφζηαο ζπλεδξίαζεο ε 
Δπηηξνπή ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 
Δθφζνλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θξηζνχλ σο απνδεθηά, ην 
πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη µαδί µε ην θάθειν ηνπ ∆ηαγσληζµνχ ζην Σµήµα 
Οηθνλνµηθνχ ηεο Μνλάδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο θαηαθπξσηηθήο πξάμεο 
ηεο ΑλαζέηνπζαοΑξρήο. 

6. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο απνηεινχλ θαη πξνζθνκίδνληαη ηα 
θαησηέξσ: 

  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

   (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

   (2) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

   (3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α• 48). 
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   (4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα 
κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 
θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο. 

   (5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ννεσβξίνπ 2005. 

   (6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011. 

   (7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

  β. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

  γ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο). Απηή ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε 
ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη 
φρη κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

  δ. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε 
πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, σο ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

  ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρενπλ εθδνζεί ζε 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εηψλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Τπνβάιεηαη ε 
έλνξθε βεβαίσζε ηνεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16 θαη ε 
απηνκαηνπνηεκέλε απάληεζε ηνπ ΔΠΔ (εθφζνλ απαζρνινχζαλ πξνζσπηθφ 
εληφο δηεηίαο). 

  ζη. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθφ 
εθπξνζψπεζεο.  

7.. Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνµήζεηαο θαη ηελ ηειηθή 
επηινγή ηνπ πξνµεζεπηή είλαη ε ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή θαη σο εθ ηνχηνπ, γηα 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιαµβάλνληαη ππ' φςε, θαηά θχξην ιφγν, ηα 
παξαθάησζηνηρεία: 

  α. Απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο, 
ππφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη αµέζσοπαξαθάησ. 

  β. Ζ ζπµθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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  γ. Ο αληαγσληζµφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

  δ. Ζ πξνζθεξφµελε ηηµή ζε ζρέζε µε ηηµέο πνπ 
πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχµελνπο δηαγσληζµνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ηηµή ζηελ 
αγνξά, γηα φµνην ή παξεµθεξέο αγαζφ. 

8. ηε πεξίπησζε θαηάζεζεο ηζφηηµσλ πξνζθνξψλ, ζα ηζρχζνπλ ηα 
θαζνξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπΝ.4412/16 
(πξαγκαηνπνίεζε θιήξσζεο). 

 

Άξζξν 8ν 
Δπηινγή Πξνζθέξνληνο θαη Καηάξηηζε ύµβαζεο 

 
1. Ζ επηινγή ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ 

απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ ζα γίλεη µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
µεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζµνχ. 

2. Ζ ζχµβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχµθσλα µε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγµα 
ηεο δηαθήξπμεο. ∆ελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγµάηεπζε ζην θείµελν ηεο 
ζχµβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 
ηξνπνπνίεζε ή ζπµπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνµεζεπηή. 

3. Πξνζθέξσλ πoπ δεv πξνζέξρεηαη µέζα ζηεv πξνζεζµία πoπ ηoπ 
νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχµβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνµά ηoπ θαη απφ 
θάζε δηθαίσµα πoπ απνξξέεη απφ απηήλ, µε φιεο ηηο ινηπέο πξνβιεπφµελεο 
απφ ην Ν.4412/16 ζπλέπεηεο, µεηά απφ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 
χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηoπ αξµνδίνπ νξγάλνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε 
πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο, ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο µαηαηψλεηαη, ζχµθσλα µε ηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16. 

4. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχµβαζεο, ζα εθαξµνζζνχλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, ζρεηηθά µε 
ηηο γλσµνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί ζεµάησλ αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ θαη ζεµάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. 

 

Άξζξν 9ν 
Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

 
1. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο (πεξ. β΄ θαη γ΄ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4364/16)  ή 
ρξεκαηνδνηηθά ή πηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφµηµα ζηα θξάηε – µέιε 
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε – µέιε ηεο 
πµθσλίαο πεξί ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη έρνπλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο, ην δηθαίσµα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – 
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Σ..Μ.Δ.∆.Δ. ή λα παξέρνληαη µε γξαµµάηην ηνπ Σαµείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
∆αλείσλ µε θαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεµαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 
παξαθαηαζήθε µε γξαµµάηην   παξαθαηάζεζεο   ρξενγξάθσλ   ζην   Σαµείν   
Παξαθαηαζεθψλ  θαη ∆αλείσλ, ηα ηνθνµεξίδηα ή µεξίζµαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη µεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 
εγγχεζε νηθνλνµηθφθνξέα. 

2. Ο νηθνλνµηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνµήζεηα 
ησλ εηδψλ ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο, είλαη ππνρξεσµέλνο λα θαηαζέζεη, πξηλ ή 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχµβαζεο, πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπµβαηηθήο αμίαο 
ησλεηδψλ, ρσξίο Φ.Π.Α..Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
µεγαιχηεξνο απφ ην ζπµβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ θαηά δχν (2) 
µήλεο ηνπιάρηζηνλ. 

3. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφµελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. Δπηζεµαίλεηαη φηη νη εγγπήζεηο 
πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ  
72 ηνπ Ν. 4412/16, δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, µε ζπλέπεηα ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

4. Τπφδεηγµα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο 

χµβαζεο δίδεηαη ζηελ Πξνζζήθε «3» ηνπ Παξαξηήµαηνο «Β» ηεο∆ηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν  10ν 
Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ 

 
1. Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα είδε ζα είλαη πξνέιεπζεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη ζα ηεξνχλ πιήξσο ηα νξηδφµελα ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο, σο ην Παξάξηεµα«Γ» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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Άξζξν 11ν 
Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 

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 ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 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 ΔΦΚΑ  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 
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. 
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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 είλαη δεθηηθφ ζε έιεγρν 
απνζθεπψλ θαηά ηελ είζνδν – έμνδν απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζε 
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ γίλνπλ.Οη εξγαδφκελνη δελ ζα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ρψξνπο εμππεξέηεζεο ησλ παξαζεξηζηψλ θαη ε θίλεζε 
ηνπο ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα γίλεηαη κε ηελ ζηνιή εξγαζίαο ρσξίο ηνλ 
πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ (κπφηεο, πνδηέο, γάληηα θηι). 

 
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. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλάδνρνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα θέξεη 

μερσξηζηή θαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ελδπκαζία (πνδηά, γάληηα, ππνδήκαηα 
θιπ) θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο θαζαξηνηήησλ ησλ ηνπαιεηψλ. Ζ ελδπκαζία 
απηή ζα θέξεηαη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα θαζαξηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ηνπαιεηψλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα απηφ ην ζθνπφ. 

 
11. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα ππάξρεη πιήξεο 

ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο, φπνπ απαηηείηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

 
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. 

 
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. 

 

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. 
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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 θαη΄επαλάιεςε 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 κνλνκεξώο, εληόο ηνπ 
ίδηνπ ηζρύνληνο σξαξίνπ, ην πξόγξακκα θαζαξηνηήησλ ζύκθσλα κε ηηο 
πξνθύπηνπζεο αλάγθεο. 

 
Άξζξν 12ν 

Πιεξσµή – ∆ηθαηνινγεηηθά 
 

1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε Δπξψ (€), θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ ην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν Λάξηζαο κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηνλ 
νπνίν ζα ππνδείμεη ν Αλάδνρνο . 

 
2. Υξφλνο Δμφθιεζεο: Δληφο ΔΞΉΝΣΑ  (60) 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. 

 
 

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 

6,27868%, ππνινγηδφκελσλ επί ηεο θαζαξήο αμίαο. 
 
 α. Τπέξ ΔΑΑ∆ΖΤ 0,06%,  ζχµθσλα  µε  ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ.  7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπΝ.4412/16. 

  β. Υαξηφζεµν 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ 
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ραξηνζήµνπ 0,00036% (0,0018*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 
ηεο ππ΄αξηζµ. 5143/11- 12-2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α.. 

 γ. Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)  
0,06%, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο 
ππ΄ Αξ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ∆ηθαηνζχλεο,∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ. 

 δ. Τπέξ ραξηνζήµνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ  
ραξηνζήµνπ ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηεο ππ΄ Αξηζµ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ ∆ηθαηνζχλεο, ∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηή ΤπνπξγνχΟηθνλνµηθψλ. 

 ε. Τπέξ ΜΣΑ-ΔΛΟΑΑ 6% θαη αλαινγνχλησο ραξηνζήκνπ. 

5. Καηά ηελ εμόθιεζε ηνπ πξώηνπ ηηµνινγίνπ ζα 
παξαθξαηεζεί εθάπαμ θξάηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπµβαηηθνχ πνζνχ, 
πνζνζηνχ 0,12432% ε νπνία αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

   

6. Ζ πξνµήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 
«Πξνζαξµνγή ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο 
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσµψλ ζηηο 
εµπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσµήο πιένλ 
ησληξηάληα(30) εµεξψλ, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήµεξε θαη ην νθεηιφµελν 
πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, µε επηηφθην αλαθνξάο 
γηα ην πξψην εμάµελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα ην δεχηεξν εμάµελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην 
επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο. 

1. Ζ πξνζεζµία πιεξσµήο αλαζηέιιεηαη: 

  α. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεµα ηπρφλ δηθαζηηθψλ 
δηελέμεσλ. 

  β. Δπίζεο, δελ πξνζµεηξάηαη ν ρξφλνο  θαζπζηέξεζεο  
ηεο  πιεξσµήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνµεζεπηή (µε έγθαηξε 
ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ µε έθπησζε 
ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέοθ.ι.π.). 

2. Ο θφξνο πξνζηηζέµελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηεΜνλάδα. 

Άξζξν 13ν 
Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ Οηθνλνµηθνύ Φνξέα 

 

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: 
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α. Παξερφκελεο Τπεξεζίεο: 
 

(1) Με ηθαλνπνηεηηθή - αλεπαξθήο - θαζπζηεξεκελε 
θαζαξηφηεηα ζε θάπνην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ θαη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία. 

 
(2) Με απνδεθηά απνηειέζκαηα θαζαξηφηεηαο, ζχκθσλα 

κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Γ» παξνχζαο. 
 
(3)  Με ζπκκφξθσζε  ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ππνδείμεηο 

ηεο Μνλάδαο γηα ζπκκφξθσζε 
 

β. Πξνζσπηθφ 
 

(1) Απνπζία αηφκσλ πνπ είλαη δεισκέλα ζην 
πξφγξακκα θαη δελ αληηθαηαζηάζεθαλ. 

 
(2) Αηεκέιεηε ελδπκαζία, εξηζηηθή θαη απξεπήο 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ή επηζθέπηεο, θάπληζκα εληφο ησλ 
θιεηζηψλ ρψξσλ. 

 
(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. 

 
  Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, έγγξαθε ζχζηαζε. 

  Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηµν ηξηαθφζηα επξψ (€ 300,00).  

  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηµν εμαθφζηα επξψ (€ 600,00). 

  Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 

 
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. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο 

θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή.  
 

4. 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. 

5. Ο αξηζµφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ 
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αξηζµνχ εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 
6.   Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί 
ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηµεληθψο αδχλαηε ηελ εµπξφζεζµε παξάδνζε ησλ 
ζπµβαηηθψλ εηδψλ θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο (άξζξν 
206, παξ. 4 ηνπ Ν.4412/16). 

 
7. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ 

νηθνλνµηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα 
πξνζθνµίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξσ βία , εληφο είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. Δπίζεο, δελ 
επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
ηελ µε ππνγξαθή ή ηε µε εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. 

 
8. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ 

αξµφδησλ νξγάλσλ ησλ Μνλάδσλ, θαηαγγέιιεηαη ε ζχµβαζε εθφζνλ ν 
πξνµεζεπηήο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχµθσλα µε απηή. Γηα ηα ζέµαηα θήξπμεο 
ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφµελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, 
έρνπλ αλάινγε εθαξµνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπΝ.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ν 
Αλαπξνζαξµνγή Σηµώλ 

 

1. Ζ Μνλάδα δελ αλαιαµβάλεη θαµία ππνρξέσζε γηα µέηξα πνπ 
ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο, 
πεξί αχμεζεο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη, 
νχηε απνδέρεηαη, νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ 
παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. 

2. Ζ πξνζθεξφµελεηηκή αλά είδνο απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα δελ 
δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεοζχµβαζεο. 

 

Άξζξν 15ν 
Λνηπέο ∆ηαηάμεηο 

 
1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

2. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσµα επηινγήο ησλ 
εηδψλ πνπ ζαπαξαγγέιιεη. 

3. Παξέρεηαη ζηελ Τπεξεζία ε δπλαηφηεηα µείσζεο ησλ ππφ 
πξνµήζεηα εηδψλ θαηά ηα πξνβιεπφµελα απφ ην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16. 
Δηδηθφηεξα, επηζεµαίλεηαη φηη πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα µείσζεο θαηά πνζνζηφ 
50%. 

4. Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεµηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ 
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αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχµβαζεο απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα, εηζπξάηηεηαη 
απφ φζα ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ιαµβάλεη γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην ∆εµφζην 
θαη, ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζµψλ απηψλ, 
εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεµνζίσλ εζφδσλ. Με ηνλ ίδην 
ηξφπν θαη µε ηα ίδηα µέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψµαηα ηνπ ΜΣΑ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο. 

5. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, ζε πεξίπησζε 
πνπ ππεξεζηαθνί-επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ ηελ παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή 
δηαηαρζεί απφ πξντζηάκελε αξρή. 

6. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 

Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 

 
 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ 

«1» Τπφδεηγµα ΣΔΤ∆ 

«2» Τπφδεηγµα Οηθνλνµηθήο Πξνζθνξάο 

«3» Τπφδεηγκα Αλάιπζεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

«4» Τπφδεηγµα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

«5» Τπφδεηγµα Τπεχζπλεο∆ήισζεο 
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Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ 

ανακζτοντα φορζα (αφ) 

Ονομαςία: *ΚΕΔΑ ΚΟΣΙΝΑ+ 

Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ :*........................+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΣΙΝΑ, ΣΚ 600 63, 
ΠΙΕΡΙΑ] 

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ: *ΑΜΧΟ (Ο) ΣΤΛ. ΤΦΑΝΣΙΔΗ - Σθλζφωνο: 23520-90140] 

Ηλ. ταχυδρομείο: *kedas@haf.gr] 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):*…….…+ 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  
7 Μαη 2019 

ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»ΣΖ 
Α∆.Φ.830/Α∆.979/253/161 

 

ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΣΔΤ∆ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 (Α 147)+για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων 
των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου 
του ςχετικοφ CPV): Προμικεια Τπθρεςιϊν Κακαριότθτασ, για κάλυψθ αναγκϊν 
ΚΕΔΑ/Κ (CPV 90911200-8). 

Κωδικόσ ςτοΚΗΜΔΗ:*………………………….+ 

Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :*ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ+ 

Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :*-] 

Αρικμόσαναφοράσπουαποδίδεταιςτονφάκελοαπότθνανακζτουςααρχι(εάνυπάρχει):*…
……………………..…+ 

mailto:oik.115cw@haf.gr
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [................................................. ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, 
εφόςοναπαιτείται και υπάρχει 

[................................................. ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *…..................................................] 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1: *…..................................................] 

Σθλζφωνο: *…..................................................+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *…..................................................+ 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάνυπάρχει): 

*…..................................................+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, 
μικριι μεςαία επιχείρθςθ2; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει 
εκνικοφςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

[...........+ Ναι 

[...........+ Όχι 

[.............+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα Σμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI. 

 

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

α) *…....................................…+ 
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β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι 
ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςταοποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθκαι, κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο3: 

γ) *…..........................................…+ 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

δ) *......]Ναι 

[.......+ Όχι 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ καιφόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να 
τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 
αυτι διατίκεται δωρεάν; 

ε) *........+ Ναι 

[........+ Όχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσαπό 
κοινοφ με άλλουσ4; 

*..........+ Ναι 

*...........+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ 
εμπλεκόμενουσοικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι:  

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθι κοινοπραξία (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα): 

α) *…...........................................…+ 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

β) *…...........................................…+ 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

γ) *…...........................................…+ 
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Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά  περίπτωςθ, αναφοράτουΣμιματοσ ι 
τωντμθμάτωνγιαταοποίαοοικονομικόσφορζασ 
επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[………………………………………………….] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξµνδίσλ, φλνµα θαη επψλπµν, φζεο θνξέορξεηάδεηαη. 

2 
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά µε ηνλ νξηζµφ ησλ πνιχ µηθξψλ, ησλ 

µηθξψλ θαη ησλ µεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη µφλν γηα 
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

Πνιύ µηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνµέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνµµύξηαεπξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνµέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνµµύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ µηθξέο νύηε µηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνµέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 
εθαηνµµχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνµµχξηα επξψ. 

3 
Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελπηζηνπνίεζε. 

4 
Δηδηθφηεξα σο µέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφµνηνπθαζεζηψηνο. 
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Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των 
προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό 
φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ: 

 
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμοςυνοδευόμενο 

από τθν θμερομθνία  

και τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*…...............................................…+ 

*…...............................................…+ 

*…...............................................…+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *…..................................................…+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *…..................................................…+ 

Σθλζφωνο: *….................................................…+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *….................................................…+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι 
ςτοιχείαςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ 
μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό): 

*…................................................…+ 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ5 

 Στιριξθ: Απάντθςθ: 

 Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο 
μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και 
κανόνεσ πουκακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω; 

[...........+Ναι 

[...........+Όχι 
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Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το 
μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και 
υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι 
οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ 
φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν 
πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ 
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Δπηζεµαίλεηαη φηη ζχµθσλα µε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζον αθοπά ηα θπηηήπηα πος 

ζσεηίδονηαη µε ηοςρ ηίηιοςρ ζποςδών θαη ηα επαγγειµαηηθά πποζόνηα πος οπίδονηαη ζηεν πεπίπηυζε ζη΄ ηος Μέποςρ ΙΙ ηος 
Παπαπηήµαηορ ΧΙΙ ηος Πποζαπηήµαηορ Α΄ ή µε ηεν ζσεηηθή επαγγειµαηηθή εµπεηπία, οη οηθονοµηθοί θοπείρ, µποπούν 
υζηόζο να βαζίδονηαη ζηηρ ηθανόηεηερ άιιυν θοπέυν µόνο εάν οη ηειεςηαίοη ζα εθηειέζοςν ηηρ επγαζίερ ή ηηρ ςπεπεζίερ γηα 
ηηρ οποίερ απαηηούνηαη οη ζςγθεθπηµένερηθανόηεηερ.” 
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(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

i. Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ 
πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / 
υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ Τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των 
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε 
τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ 
μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 
υπεργολάβων). 

 
Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται 
ο οικονομικόσ φορζασ 

 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ; 

[.......+Ναι 

[..........+Όχι 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν: 

*….............] 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

(1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικιοργάνωςθ7 

(2) δωροδοκία89απάτθ10 

(3) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ11  

(4) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ12 

(5) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων13. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 
καταδίκεσ: 

Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου14 το 
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται     
ανωτζρω (ςθμεία 1-6),ι καταδικαςτικι 
απόφαςθ  θ οποία ζχειεκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ 
που εξακολουκεί να ιςχφει; 

*................+ Ναι 

*.......... .....+ Όχι 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+15 

Εάν ναι, αναφζρετε16:  

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ 
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα 
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ 
λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

α) Ημερομθνία:*………………..+, 
ςθμείο-(-α): *………..……………+, 
λόγοσ(-οι):*…………………………+ 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· β) *…......................................…+ 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικιαπόφαςθ: 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ *………………………..…+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
*…………………………..…….+  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
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αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά 
τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ(«αςηοκάθαπζη»)

18; 

[..........+ Ναι 

[........+ Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα 
πουλιφκθκαν19: 

*…...................................…+ 

 

 

6 
χµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο 

είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζµφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεµφζηνπ 
ζπµθέξνληνο, φπσο δεµφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνππεξηβάιινληνο. 

7 
Όπσονξίδεηαηζηνάξζξν2ηεοαπφθαζεο-πιαίζην2008/841/∆ΔΤηνππµβνπιίνπ,ηεο24εοΟθησβξίνπ2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηνπ νξγαλσµέλνπ εγθιήµαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

8 
χµθσλα µε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζµφ ΔΔΔ (Καλνληζµφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

9
 

Όπσονξίδεηαηζηνάξζξν3ηεοχµβαζεοπεξίηεοθαηαπνιέµεζεοηεοδσξνδνθίαοζηελνπνίαελέρνληαηππάιι
εινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ 
θαηαπνιέµεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιαµβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά 
φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύπυζε θαη εθαπµογή ηερ Σύµβαζερ ποηνηθού δηθαίος γηα ηε δηαθζοπά 
θαη ηος Ππόζζεηος ζ΄ αςηήν Ππυηοθόιιος» (αθοπά ζε πποζζήθε θαζόζον ζηο ν. Άπζπο 73 παπ. 1 β αναθέπεηαη ε 
θείµενε νοµοζεζία). 

10
 

Καηάηελέλλνηαηνπάξζξνπ1ηεοζχµβαζεοζρεηηθάµεηεπξνζηαζίαησλνηθνλνµηθψλζπµθεξφλησλησλΔπξσπ
ατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε µε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύπυζε ηερ 
Σύµβαζερ ζσεηηθά µε ηεν πποζηαζία ηυν οηθονοµηθών ζςµθεπόνηυν ηυν Εςπυπαφθών Κοηνοηήηυν θαη ηυνζςναθώνµε 
αςηήν Ππυηοθόιιυν. 

11 
Όπσονξίδνληαηζηαάξζξα1θαη3ηεοαπφθαζεο-

πιαίζηνηνππµβνπιίνπ,ηεο13εοΗνπλίνπ2002γηαηελθαηαπνιέµεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο 
ν ιφγνο απνθιεηζµνχ πεξηιαµβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήµαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην 
άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

12 
Όπσονξίδεηαηζηνάξζξν1ηεονδεγίαο2005/60/ΔΚηνπΔπξσπατθνχΚνηλνβνπιίνπθαηηνππµβνπιίνπ,ηεο 

26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά µε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηε 
λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσµαηψζεθε µε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Ππόιετε θαη θαηαζηοιή ηερ νοµηµοποίεζερ 
εζόδυν από εγθιεµαηηθέρ δπαζηεπηόηεηερ θαη ηερ σπεµαηοδόηεζερ ηερ ηποµοθπαηίαρ θαη άιιερ δηαηάξεηρ”. 

13 
Όπσονξίδεηαηζηνάξζξν2ηεονδεγίαο2011/36/ΔΔηνπΔπξσπατθνχΚνηλνβνπιίνπθαηηνππµβνπιίνπ,ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ 
ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/∆ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 
1) ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Ππόιετε θαη θαηαποιέµεζε ηερ 
εµποπίαρ ανζπώπυν θαη πποζηαζία ηυν ζςµάηυν αςηήρ θαη άιιερ 
δηαηάξεηρΖελιφγσππνρξέσζεαθνξάηδίσο:α)ζηηοπεξηπηψζεηοεηαηξεηψλπεξηνξηζµέλεοεπζχλεο(Δ.Π.Δ)θαη 
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14 πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 
∆ηεπζχλνληα χµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
73 ) 
15 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

16 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

17 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

18 Οηθνλνµηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί µε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπµµεηνρή ζε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχµβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε µπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 
απνθιεηζµνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην) 

19 Λαµβαλνµέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεµάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (µεµνλσµέλα, θαη᾽ 
εμαθνινχζεζε, ζπζηεµαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ µέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Πλθρωμι  φόρων ι ειςφορών
 κοινωνικι σαςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1. Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ20, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ; 

*..........+ Ναι 

*..........+ Όχι 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

Εάν όχι αναφζρετε:   

α. Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

α.*…………....…+· α.*…............…+· 

β. Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; β.*…………....…+ β.*…………....…+ 

γ. Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

  

(1)Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; γ(1)*……+ Ναι 

*……+ Όχι 

γ(1) *……+ Ναι 

*……+ Όχι 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

*……+ Ναι 

*……+ Όχι 

*……+ Ναι 

*……+ Όχι 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

*……………….…+· *…………………+· 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

*……………..…+· *…………….…+· 

(2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: γ(2)*……+· γ(2)*……+· 

δ. Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

δ) *…….+ Ναι 

    *…….+ Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ*……

δ) *…….+ Ναι 

    *…….+ Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ*……
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διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;21 ……………+ ……………+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολιτωνφόρωνιειςφορϊνκοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των εγγράφων): 
22*……+*……+*……+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξνεδάθην). 

21 
εµεηψλεηαηφηη,ζχµθσλαµεηνάξζξν73παξ.3πεξ.αθαηβ,εθφζνλπξνβιέπεηαηζηαέγγξαθαηεο ζχµβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζµφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεµφζηνπ ζπµθέξνληνο, φπσο δεµφζηαο πγείαο ή 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζµφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ µφλν µηθξά πνζά ησλ 
θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ελεµεξψζεθε ζρεηηθά 
µε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη µέηξα, ζχµθσλα µε ην ηειεπηαίν εδάθην 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζµίαο αίηεζεο ζπµµεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο 
ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

22 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέορξεηάδεηαη. 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικόπαράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ 
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 
και εργατικοφ δικαίου23; 

[...........+ Ναι 

*..........+ Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 
του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»);  

*...........+ Ναι 

*..........+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα 
μζτραπου λιφκθκαν: *........................+ 

Βρίςκεταιοοικονομικόσφορζασςεοποιαδιποτ
ε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ24: 
α) πτϊχευςθ, ι 
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι 
ι από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι 
ςτ)αναςτολιεπιχειρθματικϊνδραςτθριοτιτω
ν, ι 
η)ςεοποιαδιποτεανάλογθκατάςταςθ 
προκφπτουςααπόπαρόμοιαδιαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

[.........+ Ναι 

[..........+ Όχι 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

 

-[......................................................] 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα 
δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρωνςχετικάμετθςυνζχιςθτθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ25 

-[......................................................] 
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Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 
αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσειδιαππάξειοοικονομικόσφορζασςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα26; 

[........+ Ναι 

[.........+ Όχι 

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

[........................................................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 

*........+ Ναι 

*.........+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 

[....................................................……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 

*........+ Ναι 

*.........+ Όχι 

 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*….........................................................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρααυτοκάκαρςθσ; 

*........+ Ναι 

*.........+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 

*….........................................................] 

Γνυπίζει ο οικονοµικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 27, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθ ςφμβαςθσ; 

[........+ Ναι 

[.........+ Όχι 

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

[......................................................…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονοµικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν 
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

[...........+ Ναι 

[..........+ Όχι 
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διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσςφμβαςθσ28; 

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

[......................................................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρι 
ιεπαναλαμβανόμενθπλθμμζλεια29κατά 
τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσςφμβαςθσμεανακζτοντα 
φορζαιπροθγοφμενθσςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθκαταγγελίατθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ; 

[............+ Ναι 

[.........+ Όχι 

Εάνναι,νααναφερκοφνλεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*…......................................................] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 

*............+ Ναι 

*.........+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 
που λιφκθκαν: 

*…......................................................] 
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Mπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςειότι: 

α. δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, 

β. δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ, 

γ.ιτανςεκζςθναυποβάλλειχωρίσ 
κακυςτζρθςθτα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτονταφορζα 

δ. δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει 
εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθνεπιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

[............+ Ναι 

*..........+ Όχι 

 

23 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο ζηηο 
θείµελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2. 

24 
Ζαπφδνζεφξσλείλαηζχµθσλεµεηελπαξ.4ηνπάξζξνπ73πνπδηαθνξνπνηείηαηαπφηνλΚαλνληζµφΔΔΔ 

(Καλνληζµφο ΔΔ 2016/7) 

25 Άξζξν 73 παξ.5. 

26 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηµέλε δηάηαμε, λα ζπµπιεξσζεί 
αλάινγα ην ΣΔΤ∆ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010. 

27 
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεοζχµβαζεο 

28 Πξβι άξζξν48. 

29 Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχµθσλε µε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 
Καλνληζµφ ΔΔΔ (Καλνληζµφο ΔΔ2016/7) 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

Άλλοι λόγοι αποκλειςµοφ Απάντθςθ 

Ο οικονοµικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ τθσ 
διάταξθσ τθσ παρ. 12 του άρκρου 66 του 
α.ν.1400/1973 και ότι δεν κα 
χρθςιµοποιιςει ωσ άµεςουσ ι ζµµεςουσ 
αντιπροςϊπουσ µόνιµουσ ςτθν εφεδρεία 
Αξιωµατικοφσ των τριϊν κλάδων των Ε∆, 
για τουσ οποίουσ δεν 
παριλκεπενταετίααπό τθν αποςτρατεία 
αυτϊν; 

[........+ Ναι 

[.........+ Όχι 

Ο οικονοµικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ και 
αποδζχεται το ςφνολο των Γενικϊν και 
Ειδικϊν όρων τθσ ∆ιακιρυξθσ, κακϊσ και 
ότι ζλαβε γνϊςθ των διατάξεων που 
διζπουν τουσ ∆ιαγωνιςµοφσ 
τουΕλλθνικοφ∆θµοςίου; 

[........+ Ναι 

[..........+ Όχι 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 68Μ16-5Γ4



Β-1-36 

 
 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενωνκριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα Σα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *........+ Ναι 

  *..........+ Όχι 

 

ii. Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει 
ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ  επίγνωςθ 
των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται30, εκτόσ εάν: 

α. θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν31 

β. θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 
ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, 
ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν 
τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ 
του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *…………………+ 

 

30 Πξβι θαη άξζξν 1 λ.4250/2014 

31 
Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηςαθή 

δηεύζςνζε, απσή ή θοπέα έθδοζερ, επαθπηβή ζηοησεία αναθοπάρ ηυν εγγπάθυν) πος παπέσοςν ηε δςναηόηεηα ζηεν 
αναζέηοςζα απσή ή ζηον αναζέηονηα θοπέα να ηο ππάξεη. Όπος απαηηείηαη, ηα ζηοησεία αςηά ππέπεη να ζςνοδεύονηαη από 
ηε ζσεηηθή ζςγθαηάζεζε γηα ηεν εν ιόγυππόζβαζε. 
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Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 

Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 

Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «2»      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ην Παξάξηεκα «Β»     ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ζηε Φ.830/ΑΓ 979/253/161    θνηίλα  7 Μαη 2019 
 

  
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 

(εκέξεο) 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ  € 

 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

χλνιν Καζαξηνηήησλ σο 
Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο 
Τπεξεζίαο – Παξάξηεκα «Γ» 
ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο- 
Μνλή Βάξδηα 
 
 
χλνιν Καζαξηνηήησλ σο 
Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο 
Τπεξεζίαο – Παξάξηεκα «Γ» 
ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο- 
Γηπιή Βάξδηα 
 

 
 

30 
 
 
 
 
 

90 
 
 

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

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

 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
2. Δπηπιένλ ζαο γλσξίδνπκε φηη: 
 α. ηηο παξαπάλσ ηηκέο έρσ ππνινγίζεη ηηο θξαηήζεηο 6,27868%   
 β. Οη ηηκέο είλαη ρσξίο ΦΠΑ 
 γ. Ηζρχο ηεο παξνχζαο πξνζθνξάο ………….. ΖΜΔΡΔ (ηνπιαρ. 60) 
             
      θνηίλα……/………../2018 
 
(ζθξαγίδα-ππνγξαθή αλαδφρνπ)     Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΖΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο 

Δ.Ο.Τ 
 Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
Μ.Τ. Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 

Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «3»      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

ην Παξάξηεκα «Β»     ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ζηε Φ.830/ΑΓ 979/253/161    θνηίλα  7 Μαη 2019 

  
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 

6,26832% ππέξ Γεκνζίνπ (επί ηεο θαζαξήο αμίαο) θαη παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 8%. 
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γ. Πιήζνο εξγαδνκέλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ 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 

Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 
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       ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ  

       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
       7 Μαη   2019 

ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖΝ Α∆.Φ.830/Α∆.979/253/161 

 

ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
Ολνµαζία Σξάπεδαο ………………………….. 

Καηάζηεµα …………………………. 

(∆/λζε νδφο -αξηζµφο TK fax ).............................. 

Ζµεξνµελία έθδνζεο……………… 

ΠΟΟ ΔΤΡΩ …………………… 

Πξνο: (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ) 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. …….… ΔΤΡΩ……… 

 

 Έρνπµε ηελ ηηµή λα ζαο γλσξίζνπµε φηη εγγπψµεζα δηα ηεο παξνχζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχµελνη ηνπ 
δηθαηψµαηνο  ηεο  δηαηξέζεσο  θαη  δηδήζεσο  µέρξη  ηνπ  πνζνχ ησλ 
ΔΤΡΩ.…………… (θαηνινγξάθσο) …………………………………..ζηννπνίνθαη 
µφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή µαο, ππέξ ηεο εηαηξείαο ………………………. 
∆\λζε…………………………………………………………. ΑΦΜ ………………….. 
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλφξσληεο µε αξηζµφ …………….…. 
ζχµβαζεο, πνπ ππέγξαςε µαδί ζαο γηα ηελ πξνµήζεηα 
……………………………………(αξ.δηαθ/μεο ……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ 
ηνπ ……………. θαη ην νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο 
ζπµβαηηθήο πξν Φ.Π.Α.αμίαο …………………………… ΔΤΡΩαπηήο. 

 Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχµε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί 
νιηθάήµεξηθά ρσξίο θαµία απφ µέξνο µαο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο απαίηεζεο µέζα ζε πέληε (5) εµέξεο απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινοραξηνζήµνπ. 

 Ζ παξνχζα εγγχεζή ηζρχεη µέρξη ηελ ................................... 

 Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ µαο επηζηνιψλ πνπ 
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έρνπλ δνζεί ζην ∆εµφζην θαη ΝΠ∆∆, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 
παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνµηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά µαο. 

 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 
Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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       ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      7 Μαη  2019 
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖ Φ.830/Α∆.979/253/161 

ΤΠΟ∆ΔΗΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ∆ΖΛΩΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη µε απηή ηε δήισζε µπνξεί λα 
ειεγρζεί µε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ 4, Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟ(1): 

 

Όνοµα :  Επϊνυµο :  

Όνοµα και Επϊνυµο Πατζρα :  

Όνοµα και Επϊνυµο Μθτζρασ :  

Ηµεροµθνία γζννθςθσ(2): 

 

Σόποσ Γζννθςθσ :  

Αρικµόσ ∆ελτίου Σαυτότθτασ :  Σθλ :  

Σόποσ Κατοικίασ :  Οδόσ :  Αρικ :  ΣΚ :  

Αρ. 

Σθλεοµοιοτφπου 

 ∆/νςθ Ηλεκτρ. 

Σαχυδροµείου 

(Εmail) : 

 

 
Με αηνµηθή µνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο § 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, πεξί ςεπδνχο δήισζεο, δειψλσ 
φηη : Λάβαµε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ∆.21/19 ηνπΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ, ηνπο 
νπνίνπο απνδερφµαζηε πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο, θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
δηέπνπλ ηηο πξνµήζεηεο ηνπ ∆εµνζίνπ. 

 

 

Ζµεξνµελία Τπνγξαθή 

(1). Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφµελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ 
δεµφζηνπ ηνµέα, πνπ απεπζχλεηαη εαίηεζε. 

(2). Αλαγξάθεηαηνινγξάθσο. 
(3). «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα 

αιεζηλά µε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηµσξείηαη µε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 
ηξηψλ µελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή 
ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηµσξείηαη µε 
θάζεηξμε µέρξη 10εηψλ. 
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Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Μ.Τ Γ.Δ (Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 

Αζµρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 

Δπφπηεο Οηθνλνµηθψλ Τπεξεζηψλ 
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 ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ        
 ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

 θνηίλα    7-5-2019 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ "Γ" ΣΖ 
Φ.830/ΑΓ. 979/253/161 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΧΝ 
 

Α. "ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΤΑΛΔΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ θαη 
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.  
δ.  Μία (1) Σνπαιέηα αλδξψλ (εζσηεξηθέο) ζην Γηνηθεηήξην ηξηψλ (3) η.κ.  

 
2. Απαηηείηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αλσηέξσ ρψξσλ  ηεο Μνλάδαο ζε θαζεκεξηλή 

 βάζε, 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. 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
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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. 
  (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 επηηνίρησλ θαη επηδαπέδησλ 
πιαθηδίσλ 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. 
- Γηάιπκκα 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 
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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. 
-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 ΥΧΡΧΝ-ΠΛΤΗΜΟ ΚΔΤΧΝ ΜΑΓΔΗΡΗΧΝ 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ, ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΜΠΑΡ θαη 

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 (ζύκθσλα κε ην ζπλ/λν πξόγξακκα-πξνζζήθε 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 αλά γεχκα ή δείπλν): 

Ηνχληνο:   200-400 
Ηνχιηνο:   600-800 
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. 
 
 

 

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. 

ΑΔΑ: 68Μ16-5Γ4



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

Γ-9 
 

 

-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. 

 

   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. 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
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       ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
       θνηίλα 7 Μαη 2019 
ΠΡΟΘΖΚΖ "1" ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
ηεο Φ.830/979/263/161 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ 
 

ΒΑΡΓΗΑ ΥΡΟΝΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Α΄ 07:30 - 08:30 ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΜΠΑΡ 

 08:30 -10:00 ΟΤΕΔΡΗ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΛΑΝΣΕΑ ΚΑΗ 
ΚΟΤΕΗΝΑ (ΥΧΡΟ-ΤΚΔΤΔ-ΚΔΤΖ) 

 10:00- 10:30 ΣΟΤΑΛΔΣΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΖ 
ΥΑΡΑ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΔ 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ 

 10:30 - 12:30 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΛΑΝΣΕΑ ΚΑΗ 
ΚΟΤΕΗΝΑ (ΥΧΡΟ-ΤΚΔΤΔ-ΚΔΤΖ) 

 12:30 - 13:00 ΣΟΤΑΛΔΣΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΖ 
ΥΑΡΑ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΔ 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ 

 13:00 -15:30 ΠΛΤΗΜΟ ΚΔΤΧΝ ΚΟΤΕΗΝΑ ΚΑΗ 
ΔΡΒΗΣΗΧΝ ΔΣΗΑΖ 

   

Β΄ 15:00 - 16:30 ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 

 16:30 -17:00 ΣΟΤΑΛΔΣΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΖ 
ΥΑΡΑ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΔ 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ 

 17:00-18:00 ΟΤΕΔΡΗ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΛΑΝΣΕΑ ΚΑΗ 
ΚΟΤΕΗΝΑ (ΥΧΡΟ-ΤΚΔΤΔ-ΚΔΤΖ) 

 18:00-20:00 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΛΑΝΣΕΑ ΚΑΗ 
ΚΟΤΕΗΝΑ (ΥΧΡΟ-ΤΚΔΤΔ-ΚΔΤΖ) 

 20:00 -22:30 ΠΛΤΗΜΟ ΚΔΤΧΝ ΚΟΤΕΗΝΑ ΚΑΗ 
ΔΡΒΗΣΗΧΝ ΔΣΗΑΖ 

 22:30-23:00 ΣΟΤΑΛΔΣΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΖ 
ΥΑΡΑ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΔ 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ 

 
ΤΦΗΣΑΣΑΗ ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 
 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ,ΔΝΣΟ ΧΡΑΡΗΟΤ, ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΚΔΓΑ/, ΜΔ ΑΠΛΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ  
ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

                

   
     Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 

                                                                Δ.Ο.Τ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν  
 
Μ.Τ. Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 

Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 

 

ΑΔΑ: 68Μ16-5Γ4



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

 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΣΖΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Γ-21/2019 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 

ΥΔ∆ΗΟ ΤΜΒΑΖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΒΑΖ Νν. ………………….../2019 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΗΘΧΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΧΡΧΝ ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ : ………………………………….........………. 
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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 

ΑΔΑ: 68Μ16-5Γ4



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

Δ-3 
 

 

 
 
 
 
 

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

ΚΚΔΔΓΓΑΑ  ΚΚΟΟΣΣΗΗΝΝΑΑ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  

 
ΤΜΒΑΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. …………./2019 

 

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 ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο,σο παξάξηεκα "Α" ηεο παξνχζαο, 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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Άξζξν 1ν
 

Αληηθείκελν ύκβαζεο – Σηκή – Υξνληθή Γηάξθεηα Απηήο 
 

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

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

αλέξρεηαη ζε πνζφ Δπξψ ……………………………… (κνλή βάξδηα) θαη 
............................... (δηπιή βάξδηα)  αλά εκέξα ρσξίο  Φ.Π.Α. 

 
 

Π/Τ :  30 εκ. ρ ...............  = .......................  (κνλή βάξδηα) 
   90 εκ. ρ .............   = ......................... (δηπιή βάξδηα) 
   ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΑ:   ......................... 
   ΦΠΑ:   ......................... 
  ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΠΟΟ: .......................... 
 

 
3. Υξνληθή Γηάξθεηα: Οξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Παξνχζαο χκβαζεο. 
 

4. Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο γηα δηαθνπή ηεο 
ζχκβαζεο αλά πάζα ζηηγκή , ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε πνπ 
ππεξεζηαθνί ή επηρεηξεζηαθνί ιφγνη ην επηβάινπλ. 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 :  
…………………………………......................................................................  
……………………………………………………………………………………….. 
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 ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα 

πξνυπνινγηζζέληα πνζά     
…………………………………………………………………................………… 
………………………………………………………………………………………  

 
ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

θαζαξηζκφ ρψξσλ: ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

 

Άξζξν 2ν
 

Τπνρξεώζεηο  Αλαδόρνπ 
 

 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 ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 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 ΔΦΚΑ  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. 

 
 4.  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. 

 

 5.  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 
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βιάβεο ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

 6.  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. 

 
 7. 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 είλαη δεθηηθφ ζε έιεγρν απνζθεπψλ θαηά 
ηελ είζνδν – έμνδν απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζε νπνηεζδήπνηε 
παξαηεξήζεηο ηνπ γίλνπλ.Οη εξγαδφκελνη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ρψξνπο 
εμππεξέηεζεο ησλ παξαζεξηζηψλ θαη ε θίλεζε ηνπο ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα 
γίλεηαη κε ηελ ζηνιή εξγαζίαο ρσξίο ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ (κπφηεο, πνδηέο, 
γάληηα θηι). 

 
 8. 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.  

 
 9. Σν πξνζσπηθό ηνπ Αλάδνρνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα θέξεη 
μερσξηζηή θαη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ελδπκαζία (πνδηά, γάληηα, ππνδήκαηα 
θιπ) θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο θαζαξηνηήησλ ησλ ηνπαιεηώλ. Ζ ελδπκαζία 
απηή ζα θέξεηαη κόλν θαηά ηελ δηάξθεηα θαζαξηόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ησλ 
ηνπαιεηώλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα απηό ην ζθνπό. 

 
 10. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα ππάξρεη πιήξεο 
ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο, φπνπ απαηηείηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

 
 11. 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. 

 
 12. 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. 

 

 13. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιισλ  θνξέσλ 
(π.ρ κεηαθνξηθά κέζα). 

 
 14. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θάζε πιηθφ πνπ 
θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηελ πεξηγξαθή. 

 
    15. H Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε 
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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 θαη΄επαλάιεςε παξαπηψκαηα. 

 
  16.  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 κνλνκεξώο, εληόο ηνπ ίδηνπ ηζρύνληνο 
σξαξίνπ, ην πξόγξακκα θαζαξηνηήησλ ζύκθσλα κε ηηο πξνθύπηνπζεο 
αλάγθεο. 

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

ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Άξζξν 3ν
 

Έιεγρνο Δξγαζηώλ – Παξαιαβή Δξγαζηώλ – Απόξξηςε Δξγαζηώλ 
 

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. 

 

Άξζξν 4ν
 

Κήξπμε Αλαδόρνπ σο Έθπησηνπ – Δμαηξέζεηο 
 

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. 

 

2. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη θπξψζεηο, φπσο παξαθάησ: 

 

 
ζχκβαζεο. 

α. Καηάπησζε  νιηθή  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, 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 ηνπ Γεκνζίνπ. 
 

3. 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: 

 

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

Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην 
ηνπ πξνκεζεπηή.Πιεκκχξα. 

εηζκφο. 
Πφιεκνο. 
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 . 
 

3. 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. 
 

Άξζξν 5ν
 

Κπξώζεηο 
 

 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 - αλεπαξθήο - θαζπζηεξεκελε 

θαζαξηφηεηα ζε θάπνην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ θαη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία. 

 
(2) Με απνδεθηά απνηειέζκαηα θαζαξηφηεηαο, ζχκθσλα 

κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Γ» παξνχζαο. 
 
(3)  Με ζπκκφξθσζε  ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ππνδείμεηο 

ηεο Μνλάδαο γηα ζπκκφξθσζε 
 

β. Πξνζσπηθφ 
 

(4) Απνπζία αηφκσλ πνπ είλαη δεισκέλα ζην 
πξφγξακκα θαη δελ αληηθαηαζηάζεθαλ. 
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(5) Αηεκέιεηε ελδπκαζία, εξηζηηθή θαη απξεπήο 
ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ή επηζθέπηεο, θάπληζκα εληφο ησλ 
θιεηζηψλ ρψξσλ. 

 
(6) 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. 

 
  Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, έγγξαθε ζχζηαζε. 

  Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηµν ηξηαθφζηα επξψ (€ 300,00).  

  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηµν εμαθφζηα επξψ (€ 600,00). 

  Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 

 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. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο 

θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή.  
 
4. 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. 

 
5.  Ο αξηζµφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζµνχ εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 
6.   Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, µε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί 
ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηµεληθψο αδχλαηε ηελ εµπξφζεζµε παξάδνζε ησλ 
ζπµβαηηθψλ εηδψλ θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο (άξζξν 
206, παξ. 4 ηνπ Ν.4412/16). 

 
7. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ 

νηθνλνµηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα 
πξνζθνµίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξσ βία , εληφο είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. Δπίζεο, δελ 
επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
ηελ µε ππνγξαθή ή ηε µε εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. 

 
8. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ 
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αξµφδησλ νξγάλσλ ησλ Μνλάδσλ, θαηαγγέιιεηαη ε ζχµβαζε εθφζνλ ν 
πξνµεζεπηήο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχµθσλα µε απηή. Γηα ηα ζέµαηα θήξπμεο 
ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφµελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, 
έρνπλ αλάινγε εθαξµνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπΝ.4412/16. 

 

Άξζξν 6ν
 

Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά - Κξαηήζεηο 
 

1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε Δπξψ (€), θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ ην Γεκφζην ηξαηησηηθφ Σακείν Λάξηζαο κε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηνλ 
νπνίν ζα ππνδείμεη ν Αλάδνρνο . 

 
 2.  Υξφλνο Δμφθιεζεο: Δληφο ΔΞΉΝΣΑ  (60) 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. 

 
 

  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 6,27868%, ππνινγηδφκελσλ επί ηεο 
θαζαξήο αμίαο. 

 
 α. Τπέξ ΔΑΑ∆ΖΤ 0,06%,  ζχµθσλα  µε  ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ.  7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπΝ.4412/16. 

  β. Υαξηφζεµν 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήµνπ 0,00036% (0,0018*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 
ηεο ππ΄αξηζµ. 5143/11- 12-2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α.. 

 γ. Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)  
0,06%, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο 
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ππ΄ Αξ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ∆ηθαηνζχλεο,∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ. 

 δ. Τπέξ ραξηνζήµνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ  
ραξηνζήµνπ ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηεο ππ΄ Αξηζµ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ ∆ηθαηνζχλεο, ∆ηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ ∆ηθαησµάησλ θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηή ΤπνπξγνχΟηθνλνµηθψλ. 

 ε. Τπέξ ΜΣΑ-ΔΛΟΑΑ 6% θαη αλαινγνχλησο ραξηνζήκνπ. 

5.  Καηά ηελ εμόθιεζε ηνπ πξώηνπ ηηµνινγίνπ ζα παξαθξαηεζεί 
εθάπαμ θξάηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπµβαηηθνχ πνζνχ, πνζνζηνχ 0,12432% ε 
νπνία αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

   

6. Ζ πξνµήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 
«Πξνζαξµνγή ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο 
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσµψλ ζηηο 
εµπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσµήο πιένλ 
ησληξηάληα(30) εµεξψλ, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήµεξε θαη ην νθεηιφµελν 
πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, µε επηηφθην αλαθνξάο 
γηα ην πξψην εμάµελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα ην δεχηεξν εμάµελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, 
ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο 

7.  Ζ πξνζεζµία πιεξσµήο αλαζηέιιεηαη: 

  α. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεµα ηπρφλ δηθαζηηθψλ 
δηελέμεσλ. 

  β. Δπίζεο, δελ πξνζµεηξάηαη ν ρξφλνο  θαζπζηέξεζεο  
ηεο  πιεξσµήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνµεζεπηή (µε έγθαηξε 
ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ µε έθπησζε 
ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέοθ.ι.π.). 

8.  Ο θφξνο πξνζηηζέµελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηε Μνλάδα. 

 

Άξζξν 7ν
 

Αλαπξνζαξκνγή Σηκώλ 
 

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

Άξζξν 8ν
 

Δγγπνδνζία 
 

1. Ο Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαζέζεη ζ η ν  
Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο ηελ ππ. 
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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. 
 

Άξζξν 9ν
 

Θέζε Παξνύζαο ύκβαζεο ζε Ηζρύ 
 

1. 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 7 ηνπ παξαξη. «Β» ηεο Φ.830/ΑΓ 979/263/161/7-5-
19/ΚΔΓΑ/Κ. 

2.   Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ εθπλεχζεη ν ζπκβαηηθφο 
ρξφλνο, εθπιεξψζεθαλ πιήξσο νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα δχν κέξε 
θαη νινθιεξψζεθε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο. 
 
 

Άξζξν 10ν
 

Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 
 

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 
θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία,  δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη 
ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ηεο πεξηνρήο 
δηελέξγεηαο εθαξκνδφεκλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ . 
 
 

Άξζξν 11ν
 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 
 

 1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαηηζρχεη  θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 
ζηεξίδεηαη, πιελ θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ  θαη δηέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16,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 
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 2. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη 
νπζηψδεηο 
 

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

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

 Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ    Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 
 
 

 

«Α» Σερληθή Πεξηγξαθή 

«Β» Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Αλαδφρνπ 
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