
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ     Αξηζ.Απνθ 31/2011 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην  8ν Πξαθηηθό  ηεο ζπλεδξίαζεο 

 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο 

Σελ 6/4/2011 

 

ΘΔΜΑ 1ν: Έγκριζη όρων δημοπράηηζης για ηην ανάθεζη 
εργαζιών καθαριόηηηας ηοσ κηιρίοσ ηοσ νέοσ Δημαρτείοσ για ηα 
έηη 2011-2012. 
   
ηε Γξάκα, ζήκεξα, εκέξα Σεηάξηε 6 ηνπ κελφο Απξηιίνπ 2011 θαη ψξα 
14.00 κ.κ.  ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο ζπλήιζε ζε 
θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  Γ. Γξάκαο,  χζηεξα απφ 
ηελ αξηζκ. 15087/4-4-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα 
κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  
Η Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε ηελ ζπλεδξίαζε σο θαηεπείγνπζα ζύκθσλα κε 
ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  95 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΓΚΚ),  γηα  ην ιόγν όηη 
πξέπεη λα ιεθζεί απόθαζε ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ακέζσο, πξνο 
απνθπγή δεκίαο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο 
Ο θ. Παπαζενδψξνπ Αλέζηεο απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα θαη ελεκέξσζε 

έγθαηξα ην ζψκα γηα ηελ απνπζία ηνπ. ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε θαηά ζεηξά ηα 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θ. Γξεγνξίνπ Κπξηάθνο ν νπνίνο ήηαλ παξψλ ζηελ 

ζπλεδξίαζε. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ νθηψ (8) κέιε: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ                                                    ΑΠΟΝΣΔ 

Υαξαθίδεο Κπξηάθνο  
Εαραξηάδεο Παχινο  
Γθάλεο ηαχξνο 
Γξεγνξίνπ Κπξηάθνο 
Μακζάθνο Υξηζηφδνπινο  
Υιηάξα Παλαγηψηα  
Υαξαιακπίδεο Αλδξέαο   
Υξπζνρνίδεο Διεπζέξηνο   

Μήηξνπ Γεψξγηνο 
 
   

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. ηδεξνπνύινπ Γέζπνηλα, 
ππάιιειν ηνπ Γ. Γξάκαο ,Π Δ Οηθνλνκηθώλ. 



      Ο θ. πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
παξνπζηάδεη ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο ην ππ΄ αξηζκ. 14471/30-3-2011 έγγξαθν  
ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ  Τπεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε φξσλ 
δεκνπξάηεζεο γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ λένπ 
Γεκαξρείνπ γηα ηα έηε 2011-2012  θαη θαιεί απηήλ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Οη 
αλσηέξσ εξγαζίεο είλαη πξνυπνινγηζκνχ  100.000,00 €  εηεζίσο κε ηνλ ΦΠΑ 
. 
ηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
 Ζ Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ 
      Έιαβε γλψζε ηνπ θαθέινπ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ 
Δίδε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 , ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ 
64/Α/2007), ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) , ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) , ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2522/97 , ζχκθσλα κε ηελ 
νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (Φ.Δ.Κ. 178 /Α/97), ηηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 11389/8-3-93 
(Φ.Δ.Κ 185/Β/1993),είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 θαη ηηο 
πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2011 κε  ΚΑ 10.6274.01, ,κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ  
       
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι      Ο μ ό θ ω ν α 
  
 ΔΓΚΡΙΝΔΙ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ λένπ Γεκαξρείνπ γηα ηα έηε 2011-2012, 
πξνυπνινγηζκνχ  100.000,00 €  κε ηνλ ΦΠΑ, φπσο  απηνί  ζπληάρζεθαλ απφ 
ηε Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ  Γήκνπ Γξάκαο θαη πνπ είλαη νη 
παξαθάησ: 
                                                                                   
                                                          
  
 
 

                                                                      

 

                                                  

 
 
 
Ζκεξνκελία 

απνζηνιήο γηα 
δεκνζίεπζε 

ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ. 

 
Ζκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο 
ζηνλ Ζκεξήζην 

Σύπν 

 
Ζκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο 
ζην Φ.Δ.Κ 

 
Πξνϋπνινγηζκόο 

εηεζίσο 
(€) 

 
Ζκεξνκελία 
δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνύ 

 
Γελ απαηηείηαη 

 
  

 
100.000,00€  

 
Ο Γήκαξρνο Γξάκαο 
      Έρνληαο ππφςε: 
 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ 64/Α/2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη Διέγρνπ ησλ 
δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο» 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 
Δ ΔΤΡΩ ΔΛΔΤΘΔΡΟ: 
 
Αλάζεζε εξγαζηώλ θαζαξηόηεηαο ηνπ 
θηηξίνπ ηνπ λένπ δεκαξρείνπ Γξάκαο  

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ: ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ 

 
ΕΙΔΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ 
 



4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & 
ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2522/97 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο 
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε 
ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (Φ.Δ.Κ. 178 /Α/97) 

6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 2072/1992 (ΦΔΚ Α΄125) 
7) Σηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 11389/8-3-93 (Φ.Δ.Κ 185/Β/1993) «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - ΔΚΠΟΣΑ». 
8) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 
9) Σηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 κε  

ΚΑ 10.6274.01. 
 

Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ν π κ ε 
 
         1. Αλνηθηφ  δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ αλάζεζε 

εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο γηα ηα έηε 2011 – 2012  ηνπ θηηξίνπ ηνπ λένπ δεκαξρείνπ Γξάκαο πνπ βξίζθεηαη 
ζηε Γξάκα επί ησλ νδψλ Βεξκίνπ 2 θαη 1

εο
 Ηνπιίνπ (εκηππφγεην, ππφγεην, ηζφγεην, 1

νο
, 2

νο
, 3

νο
 θαη 4

νο
 

φξνθνο). 
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ νξφθσλ είλαη 5.900 η.κ. 
Ζ εξγαζία αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη 

ηελ 31/12/2012.  
                 Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, είλαη εθαηφ ρηιηάδεο  
(100.000) επξψ εηεζίσο θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ Γξάκαο 

νηθνλνκηθψλ εηψλ 2011 θαη 2012 κε ΚΑ 10.6274.01 
  

2. ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ  
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

Γεκαξρείν Γξάκαο 
Βεξκίνπ 2 θαη 1

εο
 Ηνπιίνπ 2

νο
 

φξνθνο 
Αίζνπζα δεκνπξαζηψλ 

  
  

 

 
 Η ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών είναι η _______, ημέπα 
_____             και ώπα _              π.μ. 
            Η καηάθεζη ηων πποζθοπών θα γίνει  ζηην έδπα ηην αναθέηοςζαρ απσήρ, ζηο  Γημαπσείο 
Γπάμαρ, Βεπμίος 2 και 1

ηρ
 Ιοςλίος, ζηον 2

ο
 όποθο (αίθοςζα δημοππαζιών).   

 
       Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζε θαλνληθή δηαδηθαζία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ  δεκνζίεπζε  ηεο 
πξνθήξπμεο ζην ηεχρνο δηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ 
Διιεληθφ ηχπν. 
       Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 
       Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα ζπλεκκέλα 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ.                     
      Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
      Πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνπλ ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

       Ζ πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο νπνίαο πξέπεη λα 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ην ΦΠΑ θαη λα έρεη 
ρξνληθή ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα επηπιένλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο  ηεο ηζρχνο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
       Πξνζθνξά πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο έρεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηεο παξαπάλσ 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

       Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ (Α, Β, Γ, Γ θαη 
Δ) ηα νπνία ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο. 
       Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 
καο.  

 
Ο Γήκαξρνο Γξάκαο 

 
Κπξηάθνο Υαξαθίδεο 

 
 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ 
Παξαξηήκαηα (Α, Β, Γ, Γ θαη Δ) 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A 

 
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

Αλάζεζε εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ λένπ δεκαξρείνπ Γξάκαο ζε 
ηδησηηθφ ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ. 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

 
πλνιηθή επηθάλεηα 5.900 η.κ. 

ΠΡΟΤΠ/ΝΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 

 
100.000,00€  εηεζίσο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ) 

Ζ ΠΡΟΤΠ/ΝΖ 
ΓΑΠΑΝΖ 
ΒΑΡΤΝΔΗ 

 
Σνλ ΚΑ 10.6274.01 

 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

 
Γξάκα, θηίξην λένπ δεκαξρείνπ επί ησλ νδψλ Βεξκίνπ 2 θαη 1

εο
 Ηνπιίνπ γσλία 

(ππφγεην, εκηππφγεην, ηζφγεην, 1
νο

,2
νο 

 θαη 3
νο

 
φξνθνο) 

 
ΚΡΑΣΖΔΗ % 

 

Καηά ηελ πιεξσκή εξγαζηψλ ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2198/94. 

Δπίζεο παξαθξαηείηαη 1,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ππέξ ΣΔΑΓΚΤ θαη 
0,5% νκνίσο ππέξ ΣΠΓΚΤ. 

 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

  1.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
      Ο Γήκνο Γξάκαο, (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ, 
πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο εθαηφ   ρηιηάδσλ Δπξψ εηεζίσο (100.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  ζςμθεπόηεπη πποζθοπά,  γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ 
θαζαξηόηεηαο γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 ηνπ θηηξίνπ  ηνπ λένπ Γεκαξρείνπ Γξάκαο πνπ βξίζθεηαη ζηε 
Γξάκα επί ησλ νδώλ Βεξκίνπ 2 θαη 1

εο
 Ινπιίνπ (ππόγεην, εκηππόγεην, ηζόγεην, 1

νο
, 2

νο
 θαη 3

νο
  όξνθνο. 

 
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ νξόθσλ είλαη 5.900η.κ. 

      Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Γ θαη Δ, «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ & ΣΩΝ 
ΤΛΗΚΩΝ» θαη «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ» ηεο Γηαθήξπμεο απηήο.   
 

1.2 ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ  
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ 

Γεκαξρείν Γξάκαο 
Βεξκίνπ 2 & 1

εο
 Ηνπιίνπ 

Αίζνπζα δεκνπξαζηψλ 

  
 

 

 

1.3 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
      Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ 31/12/2012.  
1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
      Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο είλαη εθαηφ   ρηιηάδεο επξψ εηεζίσο (100.000,00 €), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  



1.5 ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ – ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
      Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απηήο,  ζα ζηαιεί ζην ηεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθό ηύπν.  

      Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πεξηιεπηηθήο Πξνθήξπμεο βαξχλνπλ 

ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή (άξζξν 46 Ν.3801/09 ΦΔΚ 163
 
Α’/04-09-2009).- 

1.6 ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
      Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ    __________________.  ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αίζνπζα δεκνπξαζηψλ,  Γεκαξρείν 2
νο

 φξνθνο. 
      Οη πξνζθνξέο κπνξεί  θαη λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηελ απαξαίηεηε φκσο 
πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο  
εκεξνκελίαο  ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ 

ηεξνχλ ηα νξηδφκελα παξαπάλσ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
      Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη 
αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 11389/93. 
 
1.7 ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
      Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  θαη ε παξαιαβή ηεο 
γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier), κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο εληφο 
πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο. 

                           Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θξαηάεη ζε εηδηθφ έληππν ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο 
επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε λα έρεη 
ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 
ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο.  
      Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενύληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ 
παξαιακβάλνπλ από άπνςε πιεξόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθό 
αξηζκό ζειίδσλ θαη εθόζνλ δηαπηζηώζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκόηεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνύ κε ην αηηηνινγηθό ηεο κε πιεξόηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

      Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ δήκνπ Γξάκαο ζηε δηεχζπλζε: www.dimos-dramas.gr. 
  
1.8 ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
      Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθέο κε 
ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο  εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο 
ζρεηηθήο αίηεζεο θαη απνζηέιινληαη ζε φινπο φζνπο παξέιαβαλ ηεχρε  απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ κέζσ e-
mail.  

2 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

2.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό έρνπλ: 

 Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη κέιε εκπνξηθνχ ή βηνκεραληθνχ ή βηνηερληθνχ 
επηκειεηεξίνπ θαη αζθνχλ ζπλαθέο επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. 

 Δλψζεηο ή θνηλνπξαμίεο, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο ΤΑ 
11389/93. 

 πλεηαηξηζκνί. 
      ηα νπνία : 

- πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ  παξάγξαθν 2.2  
- πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο, ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο δεκνζίσλ θηηξίσλ.  
ηνλ δηαγσληζκό δελ γίλνληαη δεθηνί: 

 Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην 
Γεκφζην. 

 Όζνη δελ αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα. 
 Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ 

εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο. 



 
2.2 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
      Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ 
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.5 ηεο 
παξνχζαο.  

2. Καηά πεξίπησζε: 
 

Α. ΟΙ ΈΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1.  
Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.   

2.  

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ έρεη 
θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη 
γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007.   Σν 
απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
δηαγσληδφκελνο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε ή έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα 
έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4.  
Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν 
δηαγσληδφκελνο   είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.  
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
 
Β. ΟΙ ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1.  
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πεξί εγγξαθήο ηνπ 
ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή 
ηζνδχλακν επαγγεικαηηθφ θαηάινγν. 

2.  

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 
ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ πξνζψπνπ 
απηνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα 
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα αδηθήκαηα 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα 
έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ. 

3.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
δηαγσληδφκελνο δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε ή έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα 
έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ     

4.  
Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5.  
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
 



Γ. ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΗΜΔΓΑΠΑ Η ΑΛΛΟΓΑΠΑ 
      Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ γηα «Έιιελεο πνιίηεο» θαη «Αιινδαπνχο πνιίηεο» 
αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα: 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 
ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο  εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 
1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 
λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν 
γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

- Δπί εκεδαπώλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ ηα πξναλαθεξόκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, 
εθδίδνληαη,  όζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε από ηελ αξκόδηα  Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξών  Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε  ε 
ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκό A.E., ζύκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 
ηνπ θ.λ. 2190/1920,  όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, θαη, όζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 
1892/1990, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, από  ην αξκόδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλύκνπ εηαηξείαο 
πνπ ηειεί ππό εηδηθή εθθαζάξηζε. 
- Δπί εκεδαπώλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη  πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 
πηζηνπνηεηηθό  ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ  Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 
ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκό  επηρείξεζεο. 

2.  

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη δηαρεηξηζηέο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ν πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), δελ 
έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο 
θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

 
 
Γ. ΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1.  

Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, 
θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 
Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη ζε επίζεκα αληίγξαθα. 

2.  

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  . Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3.  Βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, φηη ν δηαγσληδφκελνο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

4.  

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
δηαγσληδφκελνο  δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε ή έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα 
έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.  

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

6.  
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη ελήκεξνο 
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ   

 



Δ. ΟΙ ΔΝΧΔΙ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1.  

Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ όια ηα Γηθαηνινγεηηθά, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ 
λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). 

2.  

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ησλ κειψλ 
ηνπο) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, 
ζα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
ζχκθσλα πάληνηε κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

 
      ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη 
ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο  φιεο ηηο πην πάλσ 
πεξηπηψζεηο, δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο: 

      Απφ Έλνξθε δήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο.  
  ηελ έλνξθε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 
έγγξαθα θαη φηη  δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 
Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ή Τπεχζπλε Γήισζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ 
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηη3. Παξαζηαηηθό  εθπξνζώπεζεο, θαηά ην 

άξζξν 7 παξ.5 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο  δηαγσληζκνχο κε 
αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο. 
 
3. Παξαζηαηηθό  εθπξνζώπεζεο, θαηά ην άξζξν 7 παξ.5 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο  δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο. 
 
4. Σα  λνκηκνπνηεηηθά  έγγξαθα   θάζε   ζπκκεηέρνληνο,  φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα  δηαγσληδφκελνπο  κε κνξθή  Α.Δ. θαη  Δ.Π.Δ.),  επηθπξσκέλν   αληίγξαθν  ή  
απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ  θαη  ησλ  εγγξάθσλ  ηξνπνπνηήζεψλ  ηνπ  (γηα Ο.Δ 
θαη  Δ.Δ.)  ηνηρεία  θαη  έγγξαθα  απφ  ηα  νπνία  πξέπεη  λα  πξνθχπηνπλ  ν  Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο ΑΔ, ηα  ππφινηπα  πξφζσπα  πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή  ηνπο ην 
λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα  ηεο  λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ  απηφ  δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ  ην 
θαηαζηαηηθφ  αλαιφγσο κε ηε  λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
- Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
 

Πποζθοπά ζηην οποία δεν θα ςπάπσοςν οι ανωηέπω δηλώζειρ και έγγπαθα θα 
αποππίπηεηαι  ωρ απαπάδεκηη. 

 
2.3    ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ / ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 
Τπνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ππνβνιή Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο 

Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ επρέξεηα, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο   κεηαρείξηζεο, λα 
θαιέζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα “απνζαθελίζνπλ” ή λα “ζπκπιεξψζνπλ” ηα 
ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, 
παξέρνληαο  δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν εγγξάθσλ πνπ ήδε ππνβιήζεθαλ.  
Τπνρξεώζεηο / δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε/Κνηλνπξαμία 

      Ζ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή 
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Πξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε Παξνρή 
Τπεξεζίαο, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή 
κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

 
2.4 ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
      Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηώλεη επαξθώο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, 
ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζην Γηαγσληζκό: 
 

1) Να δηαζέηεη πξνζσπηθό επαξθέο ζε πιήζνο θαη δεμηόηεηεο γηα ηελ αλάιεςε ηεο Παξνρήο 
Τπεξεζίαο. Ο ελάσιζηορ απιθμόρ αηόμων για ηην Παποσή Τπηπεζίαρ είναι επηά (7) άηομα.  

2) Να έρεη απνδεδεηγκέλε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε παξόκνησλ ππεξεζηώλ. Ο 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο, 
θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηα θπξηόηεξα έξγα πνπ έρεη 
εθηειέζεη ή εθηειεί κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηό ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.  

 



Α/Α Πειάηεο 
(Δπσλπκία-
Γηεύζπλζε-

ηειέθσλν - Fax) 

ύληνκε 
Πεξηγξαθή 

Έξγνπ 

Γηάξθεηα 
Δθηέιεζεο 

Έξγνπ 

Σόπνο Παξνρήο 
Τπεξεζηώλ 

Πξνϋπν-
ινγηζκόο 

Παξνύζα 
Φάζε- 

Παξαηεξή-
ζεηο 

        

       

 
3) Να έρεη ηνλ θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζεο. 

4) Να αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ: 
- Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
- Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 
- Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη θαηαζέηνληαο 

αληίγξαθν απηήο. 
- Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο 

απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
- Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 
- Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν. 

5) Να έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ πξνο θαζαξηζκφ ρψξσλ ησλ  θηηξίσλ θαη νη πξνζθεξφκελεο 
εξγαζίεο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ ηεο παξνχζεο. 

 
2.5 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

      Ζ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα 
ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% 
ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). Γηα ην ζχλνιν ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη νθηψ ρηιηάδεο 
εθαηφλ ηξηάληα επξψ (8.130,00 €).  

1. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα 
ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ θαη 
έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα.  

2. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ εθηφο 
ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

3. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε εξγαζία, αξλεζεί λα 
ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε χκβαζε ή λα θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1, ή λα 
εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
ζην Γηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 24 θαη 35 ηνπ 
ΔΚΠΟΣΑ, νπφηε ε Δγγχεζε πκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

5. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ 150 εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 1.6 θαη επηζηξέθεηαη ζην 
Πηζησηηθφ Ίδξπκα απφ ην νπνίν εθδφζεθε, κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο Δγγχεζεο 
Καιήο Δθηέιεζεο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ ππνινίπσλ δηαγσληδνκέλσλ (πιελ ηνπ αλαδφρνπ) 
ζα επηζηξαθνχλ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ   ζπκθσλεηηθνχ. ε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ 
δηαγσληδφκελνπ ζε ελδηάκεζν ζηάδην, νη εγγπεηηθέο επηζηξέθνληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπ, εθφζνλ 
παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο ή ε απφθαζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ δελ ππφθεηηαη 
πιένλ ζε δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο.  

6. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη απηή 
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 

3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
      Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη Πξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη 
ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  
      Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηξεηο επί κέξνπο, 
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο. Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά». Σα ηερληθά 
θαζώο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο,   ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, 



κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο, 
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Καη νη ηξεηο ππνθάθεινη 
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο  θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηόλ, ιόγσ κεγάινπ όγθνπ, λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, 
ηόηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνύλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο δελ 
πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 
νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε 
από ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, 
θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηξεηο ππνθάθεινη πξέπεη λα 
πεξηέρνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 
  
Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ», ηνλ θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα 

θαηά ην ζηάδην απηφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2 ηεο παξνχζεο.    
 
Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ 

ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
      Δπηπξόζζεηα, ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη ην πξνζσπηθό είλαη 

εμεηδηθεπκέλν ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο. 

      Δπίζεο ν θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη λα πεξηέρεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν 
ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο 
απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 
      πκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλίζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηεο «Σερληθήο 
Πξνζθνξάο» δελ επηηξέπνληαη. Οη αζάθεηεο θαη ειιείςεηο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εθηηκψληαη θαηά ηελ 
αμηνιφγεζή ηεο. Ζ Δπηηξνπή πάλησο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ 
δηαγσληδφκελσλ πνπ δειψλνληαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη ηα 
δεινχκελα ζηνηρεία, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έλαληη απηψλ. 
      Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.   
      Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο. Απαγνξεχεηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε απηνθφιιεηνπ θαθέινπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζεί θαη λα επαλαζθξαγηζζεί 
ρσξίο λα αθήζεη ίρλε. Αλ ν θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ είλαη ζθξαγηζκέλνο θαηά ηα 
αλσηέξσ, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη.  

 
Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 
Φάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ 

- Έλα (1) πξσηφηππν φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 
 
Σερληθή Πξνζθνξά:  

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν  
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο.  
 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά:  

- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν  
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
 
      Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  
 

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ  

 «Αλάζεζε εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ λένπ δεκαξρείνπ Γξάκαο»  
ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

1/2011 
AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: 

  ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

  

 
      Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη 
ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 
ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. 



      ε πεξίπησζε Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, 
θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ 
ηεο. 
      Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα 
επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.  
      Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ Σερληθή 
Πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
      ε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ,  επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ 
δηαγσληδφκελν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε 
πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην πξσηφηππν. 

      Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά 
ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.  

      Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, 
δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν.  

      Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη απνιχησο ελήκεξνο 
απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια 
ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε.  

      Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

      Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 
απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη 
ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ δηαγσληδφκελν θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη 
δηεπθξηλίζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ  πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα 
νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή.  

3.2.1   ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
      Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ηνπιάρηζηνλ γηα 120 εκέξεο 

απφ ηελ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 1.6. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 
κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί 
εγγξάθσο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε δχν 
(2) κελψλ. 
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 
ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

4 ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

4.1  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 
      Η αξκόδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 
εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 

      Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

           1. Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

δεκνζηεπζείζα πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο.   

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία πνπ αθνξά  δηαγσληζκφ πνπ γίλεηαη κε θξηηήξην ηε 

ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη  κνλνγξάθνληαη   απφ ην παξαπάλσ 

φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο  δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη   απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ 

ππεξεζία, κέρξη λα θξηζεί φηη ε πξνζθνξά  είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο,  λα 

ειεγρζεί θαη λα γίλεη ε πηζαλή απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

   2. 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.    

           3. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη  ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ  αλαθνηλψλεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ην πξαθηηθφ κε ηηο  πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

           4. ηε ζπλέρεηα ην παξαπάλσ φξγαλν ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη αλαθνηλψλεη ζε απηνχο ην πξαθηηθφ κε ηε βαζκνινγία ηνπο. 



           5. Σέινο θαινχληαη  νη δηαγσληδφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

         
      Καηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ (γεληθψλ, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) δηθαηνχληαη 
λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ δηαγσληδνκέλσλ, απνδεηθλπφκελεο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο κε ηα 
θαηά πεξίπησζε λφκηκα παξαζηαηηθά. 

        Οη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ, φπσο ηδίσο νη 
αλαθνηλψζεηο γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ ζπλεδξηάζεσλ 
θαη νη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλνληαη κε  
fax ή κε e-mail. 

4.2 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερλννηθνλνκηθή 

άπνςε Πξνζθνξά φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα Γ. 

  
4.3     ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 Κάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε 
αηηηνιφγεζε ηεο ζχλζεζεο ηεο πξνζθνξάο πξηλ ηελ απφξξηςή ηεο. Ζ εμαθξίβσζε ηεο 
ζχλζεζεο ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ (επαιήζεπζε πξνζθνξάο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
επαιήζεπζε ηεο πξνζθνξάο, νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε 
Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 Δπίζεο απνξξίπηεηαη ε Πξνζθνξά πνπ ε πξνζθεξφκελε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

4.4 ΔΝΣΑΔΙ 

Δλζηάζεηο  θαηά  ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ (άξζξν 15 ΔΚΠΟΣΑ): 
- Καηά ηεο δηαθήξπμεο, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέζα ζην 

κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ, ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη 
νιφθιεξε εκέξα. 

- Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ ζε 
απηφλ,  κφλνλ απφ δηαγσληδνκέλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθαλ απφ απηφλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε 
ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ 
δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ 
επηηξνπή δηεμαγσγήο, ε νπνία ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο ζηε 
δεκαξρηαθή επηηξνπή, ε νπνία απνθαίλεηαη ηειηθά. 

 
4.5     ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

      Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ ηερλννηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξάο. Ζ 
θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.  
      ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

5 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

5.1 ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΔΓΓΤΗΔΙ 
1. Μεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε. 

2. Ζ χκβαζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
δηαθήξπμε. 

3. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα 
(10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ππνγξαθή 



ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην 
χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

4. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε εθδίδεηαη θαη ζα πξέπεη  λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

5. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή θαιή εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ. 

5.2 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 
      Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί θαη ηελ ζπκβαηηθή ηνπ ακνηβή θαη πεξηιακβάλεη ην 
Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Ζ ακνηβή απηή δελ αλαζεσξείηαη. 
      Ο ππνινγηζκφο ηεο κεληαίαο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηε δηαίξεζε ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπ δηαηξνπκέλεο δηα ηνπ δψδεθα (12) 
      Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη θάζε δύν κήλεο κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 
παξαιαβή ηνπ έξγνπ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο  

      Ζ θαηαβνιή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.  
      πγθεθξηκέλα ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ 
Ν.2198/94 θαη ζα ρνξεγείηαη αληίζηνηρε βεβαίσζε. 
      Δπίζεο παξαθξαηείηαη 1,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ππέξ ΣΔΑΓΚΤ θαη 0,5% νκνίσο ππέξ 
ΣΠΓΚΤ. 
 5.3 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνζφηεηαο-πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη 
θαζεκεξηλά   απφ κέινο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε ηελ  θαηαθπξσηηθή 
απφθαζε.  

ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη φηη ν αλάδνρνο δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο, αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ, ζπληάζζεη Πξαθηηθφ κε παξαιαβήο 
ησλ εξγαζηψλ πνπ ηπρφλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δελ 
εθηειέζηεθε) θαη παξαπέκπεη ην ζέκα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή (θαζψο θαη ηελ πξφηαζή ηεο γηα πηζαλέο 
θπξψζεηο πξνο ηνλ αλάδνρν). Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη θαηά πξψηνλ είηε λα θάλεη έληνλε 
ππφδεημε ζηνλ αλάδνρν λα ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή νηηδήπνηε άιιν θξίλεη ζε πιαίζηα 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζπλερίδεη λα κελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ε αλαζέηνπζα αξρή  δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 
θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ νπνίνπ ηελ θαζαξηφηεηα αλέιαβε ν αλάδνρνο θαη δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο θαζψο θαη θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπ. 

Αληηζπκβαηηθή ελδεηθηηθά ινγίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαδφρνπ εθφζνλ: α) Γελ ρξεζηκνπνηεί ην 
αλαγθαίν πξνζσπηθφ  β) Σν πξνζσπηθφ ηνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα 
αξρή ζέηεη κε ηελ ζχκβαζε θαη, γ)  Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θξίλεηαη απαξάδεθηε, 
ειιηπήο, θιπ. 
 
5.4 ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΙ 

Ζ Παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο  ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
πξνθήξπμε, φζα ζα πεξηιεθζνχλ ζηε ζχκβαζε θαη ηηο επί κέξνπο εληνιέο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο 
επηηξνπήο.  

Δπίζεο ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα 
θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Αθφκε, ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα κε θαηαβνιήο κέξνπο ή φιεο ηεο απνδεκίσζεο πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ή βιάβεο, πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ πιεκκειή 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζαξηφηεηαο, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
αληίζηνηρνπ πνζνχ πνηληθή ξήηξα, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ παξαιείςεσλ ηνπ, 
παξαθξαηνχκελε απφ ηε κεληαία ακνηβή ηνπ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα ζα 
δηπιαζηάδεηαη, δηαηεξνχκελνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ 
εθπηψηνπ. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη (ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) ην έξγν, πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο εκεξεζίσο γηα 
θάζε εκέξα δηαθνπήο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο, ίζεο κε ην 1/30 ηεο κεληαίαο 
ακνηβήο ηνπ. 

ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, λα 
πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε (κε ειεχζεξε ηηκή) ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζε ηξίην θαη λα αμηψζεη, απφ 
ηνλ έθπησην αλάδνρν, ηελ ηπρφλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηηκήο, παξάιιεια κε ηελ αμίσζε γηα 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνχ. 



 
5.5 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1.  Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο 
ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

2.  Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 
ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

3.  ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

4.  Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ 
θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

5.  Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, σο ηερληθφο ππεχζπλνο, γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ζα 
πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ έξγνπ. 

5.6 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
      Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιύζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη 
ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε 
έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ 
ππνρξεώζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή 
πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
5.7  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΓΙΑΙΣΗΙΑ 
      Ο Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε 
δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 
πνπ ζα ππνγξαθεί.  
      Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα 
ηεο Γξάκαο.  

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο 
ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 

1. Αξρηθά αμηνινγείηαη θάζε κία απφ ηηο πξνζθνξέο θαη ε βαζκνινγία πνπ ζα ιάβεη ζε θαζέλα 
θξηηήξην ζηαζκίδεηαη κε ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ 
(βι. «ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ») θαη εμάγεηαη ε ΣΔΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
θάζε πξνζθνξάο  (απφ ην άζξνηζκα βαζκνινγίαο θάζε θξηηεξίνπ επί ηνλ πληειεζηή 
Βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ) 

 
Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ θαζνξίδεηαη ζε βαζκνχο 100, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
θαιχπηνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
Ζ παξαπάλσ βαζκνινγία κεηψλεηαη κέρξη 80 βαζκνχο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη 
πιήξσο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο έρνπλ θξηζεί σο 
επνπζηψδεηο. Άιισο ε θξηλφκελε εξγαζία ζεσξείηαη απνξξηπηέα. 

 
Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 120 βαζκνχο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
Με βάζε ηα παξαπάλσ νη επηκέξνπο βαζκνί ησλ θξηηεξίσλ πνπ αμηνινγνχληαη κπνξνχλ λα 
απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ θαηά 20% ψζηε ην άζξνηζκά ηνπο λα θπκαίλεηαη απφ 80 έσο 120 
βαζκνχο. 



 
Πξέπεη λα ιερζεί πάλησο φηη εάλ θάπνηα πξνζθνξά δελ θξηζεί επαξθήο ζε νπνηνδήπνηε απφ 
ηα θξηηήξηα, ζεσξείηαη απνξξηπηέα νιφθιεξε ε πξνζθνξά. 

 
2. Αθνχ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ιφγνο Λ σο αθνινχζσο: 
 

 
       ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Λ  =  -------------------------------------------- 
        ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

           

 
ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν (Λ) ηεο ΣΗΜΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ πξνο ηε ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

α/α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΤΝΣΔΛ. 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 
ΒΑΘΜΟ. 

ΣΑΘΜΗΜ. 
ΒΑΘΜΟΛ. 

ΟΜΑΓΑ Α (70%) 

1 Πξνυπεξεζία ηεο Δηαηξείαο ζε δηαδηθαζίεο 
θαζαξηζκνχ θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε 
θηίξηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία (ζπκβάζεηο, θαηάζεζε 
αλαιπηηθνχ πίλαθα θ.ι.π) 

30% 

  

2 Αληαπφθξηζε ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξά ζην 
αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαζαξηφηεηαο, ζην 
πξνζσπηθφ πνπ δηαηίζεηαη αλά φξνθν, ζην 
πεξηερφκελν ηεο θαζαξηφηεηαο. 

20% 

  

3 Πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά θαη ζπλεξγαζία κε 
ην Γήκν Γξάκαο είηε κε άιινπο δεκφζηνπο 
θνξείο (ζπζηαηηθέο επηζηνιέο). 20% 

  

ΟΜΑΓΑ Β (30%) 

1 Αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά 
ζηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ. 

10% 
  

2 Αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ζηα 
πξντφληα θαζαξηζκνχ. 

10% 
  

3 Πξφζζεηεο εξγαζίεο πνπ, εθηφο δηαθήξπμεο, 
πξνηείλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν 

10% 
  

 
      Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ, επί ηελ βαζκνινγία ηνπ. 
      Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. 
 
      εκεηψλεηαη φηη φια ηα παξαπάλσ πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία βαζκνιφγεζεο ζα πξέπεη αλαιπηηθά λα 
πεξηιακβάλνληαη θα λα αλαιχνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη 
βαζκνινγεζνχλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ γηα απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 
βαζκνινγίαο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Απιέο 
θσηνηππίεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ 
ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ. 

 
ΓΔΝΗΚΑ 

 
1. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο θαη ηα απαηηνχκελα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο 

πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη παξαζθεπαζκέλα κε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 
2. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή 

θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δει. επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη 
απξφζθνπηε. 
Ο εξγνδφηεο ζα πξνκεζεχεη ηνλ αλάδνρν κε ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ραξηηνχ πγείαο   ην 
πξψην πελζήκεξν θάζε κήλα.  

3. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη πξέπεη  λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηελ ρξήζε ησλ 
κεραλεκάησλ ζπζθεπψλ θαη ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ δεκνζίσλ θηηξίσλ 

 
ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 
1. α)  ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ – ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 Σξφιετ θαζαξηζηξηψλ (έλα γηα θάζε φξνθν) 

 Μεραλέο απνξξφθεζεο πγξψλ θαη άληιεζεο πδάησλ. 

 Μεραλέο πιπζίκαηνο – γπαιίζκαηνο spray 

 Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο. 
Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο θαη 
ζθνπγγαξίζηξεο γηα γξαθεία-θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη δηαθνξεηηθνί γηα WC. 

 Ζιεθηξηθέο ζθνχπεο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ 

 Τθαζκάηηλεο κάθηξεο (dust mop), φπνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεθηξηθή 
ζθνχπα. 

 αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ, αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ κεγεζψλ 

 θνπγγαξάθηα κε ζχξκα, γηα ηξίςηκν κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, ληπηήξσλ θαη εηδψλ 
πγηεηλήο. 

 θάια 

 Λάζηηρν πνηίζκαηνο 

 Ξεζθνλφπαλα 

 άξσζξα θαη θαξάζηα γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη φπνπ ρξεηάδεηαη 
 
 

 β) Ο ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ   ΠΛΖΡΟΗ ΣΟΤ 
ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΟΡΟΤ: 

 Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

 Όια ηα αλαγθαία ζθεχε, εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο 
πνηφηεηαο θαη πιένλ θαηάιιεια. 

 Σα αλαγθαία ζθεχε – εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο 
(βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ. 

 Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζα είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Α. 

 Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 
 
     γ)  Ο ΚΑΘΔ ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΑΝΑΓΟΥΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ ΝΑ ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΣΑ 
ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΝΣΤΠΑ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ. 

 Πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ κεραλεκάησλ –εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξνζδηνξίδεη 
αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σπρφλ απνθιίζεηο απφ ηα θαζνξηδφκελα 
ζηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο παξνχζαο, κπνξνχλ λα γίλνπλ 
απνδεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, εθφζνλ θξηζνχλ επνπζηψδεηο. Ζ επηηξνπή 
αμηνιφγεζεο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, 
δηεπθξηλίζεηο επί ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ηελ πιεξέζηεξε 
δηαπίζησζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ ζπζθεπψλ ή αθφκα θαη 
ηελ επίδεημε ζε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ, ρσξίο θακία απαίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ. 

 Γηαθεκηζηηθφ βηβιηάξην ή θπιιάδην ηεο εηαηξείαο (prospectus) γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 
κεραλήκαηα – εμνπιηζκφ πνπ ζα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 
2. ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
Α)    ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 

 Απνξξππαληηθά – θαζαξηζηηθά δαπέδνπ, ηνίρσλ, επηθαλεηψλ, ληπηήξσλ, εηδψλ πγηεηλήο. 



 Απνξξππαληηθά – θαζαξηζηηθά δχζθνισλ ξχπσλ. 

 Απνιπκαληηθά επηθαλεηψλ 

 Τγξφ θαζαξηζηηθφ ηδακηψλ – θαζξεπηψλ. 

 Γπαιηζηηθφ θξνπλψλ 

 Γπαιηζηηθφ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ 

 Απηνγπάιηζηε παξθεηίλε αληηνιηζζεηηθή γηα δάπεδα 

 απνχλη ρεξηψλ, πγξφ ζε κφληκα ζηαζεξά δνρεία 
 
Β) ΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΠΛΖΡΟΤΝ  ΣΟΤ ΔΞΖ ΟΡΟΤ: 

 Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 

 Σα απνιπκαληηθά πξντφληα λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ. 

 Σα απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο νζκέο, λα 
κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη λα κελ πξνθαινχλ 
θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ. 

 
Γ)  Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαζαξηζκνχ (θαζαξηζηέο) ζηε ζπζθεπαζία θαη κε ηε ζχλζεζε – δηάιπζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο 
ηνπο. 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 

 
ΥΧΡΟΗ: ΓΡΑΦΔΗΑ, ΚΟΤΕΗΝΔ, WC, ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ, ΥΧΛ, ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ, ΑΡΥΔΗΑ, 

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ, ΥΧΡΟΗ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

ΔΡΓΑΗΔ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

1 

Ξεζθφληζκα ζηα έπηπια γξαθείσλ, θαξεθιψλ, ληνπιαπηψλ, ηειεθψλσλ, 
αξηζκνκεραλψλ, Ζ/Τ, θαη ζηα κεραλήκαηα (θσηνηππηθά, fax θ.ι.π) 

ηαρηνδνρεία, άδεηαζκα θαη πιχζηκν. 
Καιάζηα αρξήζησλ, πιχζηκν αιιαγή ζαθνχιαο 

Καζεκεξηλά 

2 

θνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ κε ηα πιένλ ελδεδεηγκέλα θαη 
επαξθή ζε αξηζκφ θαη πνηφηεηα κεραλήκαηα θαη πιηθά. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ζηηο γσλίεο, θάησ απφ ηηο 
ληνπιάπεο, γχξσ απφ κεραλήκαηα (φπσο ςχθηεο, θσηνηππηθά θ.ι.π) 

Καζεκεξηλά 

3 

Πιχζηκν ιεθαλψλ θαη ζθεπαζκάησλ απηψλ, ληπηήξσλ, βξπζψλ, πιαθηδίσλ, 
θαζξεπηψλ, ζαπνπλνζεθψλ  θαη δαπέδσλ  ησλ ρψξσλ πγηεηλήο (WC), 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε θαηάιιεια απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά 
πιηθά. 

Σα θαιάζηα ζα αδεηάδνληαη θαη ζα πιέλνληαη θαη ζα ηνπνζεηείηαη πιαζηηθή 
ζαθνχια. 

Σνπνζέηεζε ραξηηνχ πγείαο  (ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία) 
Δθηζηάηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζρνιαζηηθφηεηα θαηά ην θαζαξηζκφ ησλ 

ρψξσλ απηψλ. 

Καζεκεξηλά 

4 θνχπηζκα θαη πιχζηκν ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ. 
2 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

5 θνχπηζκα κε απνξξνθεηηθή ειεθηξηθή κεραλή ησλ ραιηψλ. 
2 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

6 
Καζαξηζκφο κε ειεθηξηθή ζθνχπα ησλ πθαζκάηηλσλ επηθαλεηψλ ησλ 

θαζηζκάησλ. 
1 θνξά ηελ 
εβδνκάδα 

7 
Καζαξηζκφο ησλ παινπηλάθσλ ηνπ ηζνγείνπ εζσηεξηθά – εμσηεξηθά θαη ησλ 

παινπηλάθσλ ησλ αλειθπζηήξσλ. 
1 θνξά ηελ 
εβδνκάδα 

8 Ξεζθφληζκα θσηηζηηθψλ 1 θνξά ηνλ κήλα 

9 Καζαξηζκφο ησλ θηγθιηδσκάησλ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ 1 θνξά ηνλ κήλα 

10 Καζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ. 1 θνξά ηνλ κήλα 

11 
Καζαξηζκφο  παινζηαζίσλ (εζσηεξηθά), εμσηεξηθψλ ζπξψλ θαη 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
1 θνξά ηνλ κήλα 

12 Καζαξηζκφο ησλ ππφγεησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ. 
1 θνξά ηελ 
εβδνκάδα 

13 Καζαξηζκφο ηνπ δψκαηνο θαη ηνπ θηγθιηδψκαηνο. 1 θνξά ηνλ κήλα 



14 Πιχζηκν ραιηψλ 1 θνξά ηνλ ρξφλν 

15 
Καζαξηζκφο (εμσηεξηθά) παινζηαζίσλ (πιελ ηζνγείνπ) κε ρξήζε 

θαηάιιεινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
1 θνξά ηνλ ρξφλν 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 

1. ε πεξίπησζε πιεκκπξψλ ή έθηαθησλ αλαγθψλ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ 
ππνρξέσζε απνζηνιήο ζπλεξγείνπ γηα ηελ άληιεζε ησλ πδάησλ κε δηθά ηνπ κέζα. 

 
2. Σηο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ζα επηζεσξεί Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζα ζπζηαζεί κε ηελ 

θαηαθπξσηηθή απόθαζε θαη ζα ππνδεηθλχεη ηπρφλ παξαιείςεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππαιιήινπο θαζαξηφηεηαο. 
 

3. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ ζα κεηαθέξνληαη θαζεκεξηλά εθηφο ησλ θηηξίσλ θαη ζηνλ πξνβιεπφκελν 
ρψξν γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο απφ ην απνξξηκκαηνθφξν ηνπ Γήκνπ.  

 

4. Σελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, δει. θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
είλαη θαηώηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) Δ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ 

σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π 
ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξνπ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε 
ηελ αλάδνρν εηαηξείαο. 
 

5.  Διάρηζηνο απνδεθηόο αξηζκόο αηόκσλ θαη σξάξην ιεηηνπξγίαο 
       
      Θα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη’ ειάρηζηνλ επηά (7) άηνκα εκεξεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) ζα 

απαζρνιείηαη θαζεκεξηλά ζε φιν ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ (07.30’ – 15.00’). Σα ινηπά 
άηνκα ζα απαζρνινχληαη ζε σξάξην πνπ ζα πξνθχςεη κεηά απφ ζπλελλφεζε κεηαμχ θνξέα θαη 
αλαδφρνπ. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο............................................................................... 

Καηάζηεκα............................................................................................. 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο..........  

Δπξψ.................................…  

Πξνο 

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ 

Βεξκίνπ 2 & 1
εο

 Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα  

  

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ..................ΔΤΡΩ..........…….. 

 

      Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 
..................................................................................................... επξψ ππέξ η… 
......................................................................... 
Γ/λζε............................................................................................................... γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ 
δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ................................................................... γηα ηελ Αλάζεζε εξγαζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ λένπ δεκαξρείνπ Γξάκαο,  ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ...................... 
δηαθήξπμε ζαο. 
      Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο η.. ελ ιφγσ ……. πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ θαζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

      Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηαζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ 
κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο 
(3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο. 

      Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 
ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηεο. 

      ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 

      Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ...........................................  

      Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 
ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο............................................................................... 

Καηάζηεκα............................................................................................. 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο.......... 

Δπξψ.................................…  

 

Πξνο 

ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ 

Βεξκίνπ 2 & 1
εο

 Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα  

 

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

 

      Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ 
........................................... επξψ ππέξ ηεο 
Δηαηξείαο.............................................................................Γ/λζε 
................................................................................ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο    ζχκβαζεο 
………………………….. ζπλνιηθήο αμίαο ………………………… γηα ηελ Αλάζεζε εξγαζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ λένπ δεκαξρείνπ Γξάκαο  
      Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
θαιή εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

      Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ 
κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο 
(3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

      Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο 
ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηεο. 

      ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 

      Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ...........................................  

      Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 
ηα ΝΠΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

2.Σελ ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα, αλαζέηεη ζηνλ Γήκαξρν 
Γξάκαο. 
 
 

Η ΑΠΟΦΑΗ ΑΤΣΗ ΠΗΡΕ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 31/2011 
 

   Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

    ΑΠΟΠΑΜΑ  ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ 
 Ο πξόεδξνο     Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο                        Σα κέιε  
                                                  Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ 

 


