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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   30 /10-10-2014  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

677/2014 
 
  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση  όρων  ∆ηµοπράτη- 
σης ανοιχτού δηµόσιου 
διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµη-
λότερη τιµή ,για την ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας δη- 
µοτικών  κτιρίων >> 
 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 10η  Οκτωβρίου  2014, 

ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ. , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, Χρυσοχοΐδη 
Ελευθέριου, µετά από την 53434/7-10-2014 γραπτή πρόσκλησή του, που δόθηκε 
σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, 
βρέθηκαν παρόντα 8 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
8. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1) Μαµσάκος Χριστόδουλος 

 
 
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου 

∆ράµας,  γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. 
αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη 
απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.   
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Ο κ. αντιπρόεδρος εισάγοντας το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 52388/02-10-2014 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας του  ∆ήµου 
∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση όρων  δηµοπράτησης ανοιχτού δηµόσιου 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατά- κύρωσης τη χαµηλότερη τιµή , για την ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας δηµοτικών  κτιρίων >>  , και καλεί αυτά να 
αποφασίσουν σχετικά.   

   
           Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 

 
«Σχετ. : α) Η µε αριθµό 209/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
∆ράµας . 
 

 Σας στέλνουµε σχέδιο των όρων δηµοπράτησης ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου ∆ράµας κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και σας παρακαλούµε για τη 
λήψη της σχετικής απόφασης» 
 
        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας 
καθώς και το σχέδιο όρων  
 

 Με την ερώτηση του µέλους της Επιτροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου , εάν 
θα λειτουργήσει το παλιό ∆ηµαρχείο , επειδή στους όρους της δηµοπράτησης 
συµπεριλαµβάνονται η καθαριότητα και αυτού του κτιρίου . 
 Ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος , µέλος της Επιτροπής απάντησε ότι θα 
λειτουργήσει κανονικά.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τους όρους  δηµοπράτησης ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή , για την ανάθεση εργασιών 
καθαριότητας δηµοτικών  κτιρίων >> , σύµφωνα µε τους όρους που 
ακολουθούν , όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου ∆ράµας   
           
         ΣΧΕ∆ΙΟ  

    
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ∆ράµα   2 Οκτωβρίου 
2014 
                ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                   
 ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Ταχ. ∆/νση : Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου 
Ταχ. Κώδικας. :  6100                                                    
Πληροφορίες :  Β. Καρβουνίδου                                                         
Τηλ. : 2521350696 
Τηλεοµοιοτυ+ία : 2521023545 
Ηλεκτρ.Ταχυδρ.: vkarv@dimosdramas.gr                                                                      
 
                                                  

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ: 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών 
κτιρίων  
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
ΕΙ∆ΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
CPV: 90911200-8 
 
 
 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
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Ηµεροµηνία 

α�οστολής για 

δηµοσίευση 

στην Εφηµερίδα 

της Ε.Ε. 

Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης 

στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης 

στον Ηµερήσιο 

Τύ�ο 

Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης στο 

Φ.Ε.Κ 

 

Προϋ�ολογισµός 
Ετησίως (σε € 

συµ�εριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ)  

 

Ηµεροµηνία 

διενέργειας 

διαγωνισµού 

 

∆εν α'αιτείται 
 

--/--/ --/--/2014 --/--/2014 

 

205.000,00 € --/--/2014 

 

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 
      Έχοντας υ+όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α+οκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ +ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
συµβάσεων έργων, +ροµηθειών και υ+ηρεσιών». 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/15-01-1980) 
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δα+ανών του Κράτους» 
6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί +ροµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
7. Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική +ροστασία κατά το στάδιο +ου +ροηγείται της 

σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υ+ηρεσιών σύµφωνα µε 
την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α΄125) 
9. Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Οργανισµών Το+ικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 
11. Τις διατάξεις της +αρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011 (ΦΕΚ Α’ 204) 
12. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) 
13. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

δηµοσίων συµβάσεων και άλλες διατάξεις”, ό+ως τρο+ο+οιήθηκε µε την υ+ο+αράγραφο ΣΤ 20 
του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 

14. Την Υ.Α Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές λε+τοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)” 

15. Τη µε αριθµ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα “Ενηµέρωση για 
το εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)” 

16. Τις +ιστώσεις του τακτικού +ροϋ+ολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 2015 µε το 
+οσό των 205.000,00 ευρώ στον ΚΑ 10.6274.03 “∆α+άνη Καθαριότητας ∆ηµοτικών κτιρίων” 

17. Την µε αριθµ. 209/2014 Α+όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α 
ΒΙΗΧΩ9Μ-Π3Ζ) +ερί «Έγκρισης ανάθεσης εργασιών καθαριότητας σε τρίτους και 
διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για το έτος 2015». 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 
Ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση 

εργασιών καθαριότητας για το χρονικό διάστηµα α+ό 1/1/2015 – 31/12/2015 δηµοτικών κτιρίων, ήτοι: 
 

� του κτιρίου του ∆ηµαρχείου ∆ράµας ε+ί των οδών Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου,  
� ε+τά (7) γραφείων κοινωνικών υ+ηρεσιών - +ρόνοιας στον 1ο όροφο του ∆ιοικητηρίου 
� δέκα (10) γραφείων Πολεοδοµίας και ενός (1) χώρου υ+οδοχής στον 5ο όροφο του ∆ιοικητηρίου 
� του Κέντρου εξυ+ηρέτησης Πολιτών (ενιαίος χώρος), στο ισόγειο του ∆ιοικητηρίου ή στο ισόγειο 

του ανακαινισµένου +αλαιού ∆ηµαρχείου όταν το Κ.Ε.Π. µεταστεγαστεί εκεί.  
� δεκατεσσάρων (14) καταστηµάτων δηµοτικών και το+ικών κοινοτήτων (στις έδρες τους) 
� του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Κραχτίδη (οδός Φιλί++ου) 
� του γυµναστηρίου Αθλο+αιδιών - Κολυµβητηρίου (οδός Ι++οκράτους +άροδος) 
� του δηµοτικού Σταδίου - Γυµναστηρίου (οδός Μακεδονοµάχων) 

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Μ-8ΣΕ



4 

� του Πνευµατικού Κέντρου Ξηρο+οτάµου 
� του Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου Καλού Αγρού 
� του Κέντρου Νεότητας ε+ί της οδού Μιλτιάδη Σκόρδα 
� του κτιρίου του ανακαινισµένου +αλιού δηµαρχείου  
� του Κοινωνικού Παντο+ωλείου (Η+είρου 22Β)  
� του Κέντρου Ενηµέρωσης Ε+ισκε+τών (Πλατεία Ελευθερίας) 
� των τουαλετών του ∆ηµοτικού Κή+ου 
� των τουαλετών του χώρου ανά+λασης χειµάρρου Καλλιφύτου 
� της αίθουσας +ολλα+λών χρήσεων της Το+ικής Κοινότητας Νικοτσάρα   

 
 Η εργασία αφορά στο χρονικό διάστηµα α+ό την 1/1/2015 µέχρι την 31/12/2015. H 
+ροϋ+ολογιζόµενη δα+άνη συµ'εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, είναι διακόσιες +έντε χιλιάδες (205.000,00 
€) ευρώ για χρονικό διάστηµα 12 µηνών και θα βαρύνει τις +ιστώσεις του +ροϋ+ολογισµού του ∆ήµου 
∆ράµας οικονοµικού έτους 2015 µε ΚΑ 10.6274.03 

  
 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 Ο διαγωνισµός θα +ραγµατο+οιηθεί µε χρήση της +λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής +ύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι +ροσφορές υ+οβάλλονται α+ό τους οικονοµικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής +ύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα +ου ορίζει η +αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λε+τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π∆ 60/07. 
 
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: ΧΧ/ΧΧ/2014 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: XX/XX/2014 και ώρα 

17:00 

 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.  

 

 O χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 

της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω 

προθεσμίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (άρθρο 157 Ν. 4281/14) επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες επιπλέον 

από την ημερομηνία λήξης της ισχύος των προσφορών. Προσφορά που η εγγυητική επιστολή της έχει χρόνο 

ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερθέντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
        Κατά τα λοι+ά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α, Β, Γ, ∆ 
, Ε, και ΣΤ) τα ο+οία θεωρούνται ανα+όσ+αστο µέρος της διακήρυξης αυτής. Αιτήµατα για τυχόν 
διευκρινήσεις ή συµ+ληρωµατικές +ληροφορίες, υ+οβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τό+ο του 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής +ύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα 
+αροχής συµ+ληρωµατικών +ληροφοριών - διευκρινίσεων υ+οβάλλονται µόνο α+ό εγγεγραµµένους στο 
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά δια+ιστευτήρια +ου τους έχουν χορηγηθεί 
(όνοµα χρήστη και κωδικό +ρόσβασης) ύστερα α+ό αίτηση τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται 
υ+οχρεωτικά α+ό ε+ισυνα+τόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου (pdf), µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων, το ο+οίο υ+οχρεωτικά +ρέ+ει να είναι ψηφιακά υ+ογεγραµµένο. Αιτήµατα +αροχής 
διευκρινήσεων +ου υ+οβάλλονται είτε µε άλλο τρό+ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο +ου τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υ+ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 
 

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων σε ιδιωτικό συνεργείο 

καθαρισµού. 
ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

205.000,00 € για χρονικό διάστηµα 12 µηνών  
(συµ+εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λοι+ών κρατήσεων) 

Η ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

 

τον  ΚΑ 10.6274.03 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

� το κτίριο του ∆ηµαρχείου ∆ράµας ε+ί των οδών Βερµίου 2 και 1ης 
Ιουλίου,  

� ε+τά (7) γραφεία κοινωνικών υ+ηρεσιών - +ρόνοιας στον 1ο όροφο του 
∆ιοικητηρίου 

� δέκα (10) γραφεία Πολεοδοµίας και ένας (1) χώρος υ+οδοχής στον 5ο 
όροφο του ∆ιοικητηρίου 

� το Κέντρο εξυ+ηρέτησης Πολιτών (ενιαίος χώρος), στο ισόγειο του 
∆ιοικητηρίου ή στο ισόγειο του ανακαινισµένου +αλαιού ∆ηµαρχείου 
όταν το Κ.Ε.Π. µεταστεγαστεί εκεί.  

� δεκατέσσερα (14) καταστήµατα δηµοτικών και το+ικών κοινοτήτων (στις 
έδρες τους) 

� το Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Κραχτίδη (οδός Φιλί++ου) 
� το γυµναστήριο Αθλο+αιδιών - Κολυµβητήριο (οδός Ι++οκράτους 

+άροδος) 
� το δηµοτικό Στάδιο - Γυµναστήριο (οδός Μακεδονοµάχων) 
� το Πνευµατικό Κέντρο Ξηρο+οτάµου 
� το Αθλητικό - Πολιτιστικό Κέντρο Καλού Αγρού 
� του Κέντρου Νεότητας ε+ί της οδού Μιλτιάδη Σκόρδα 
� το κτίριο του ανακαινισµένου +αλιού δηµαρχείου  
� το Κοινωνικό Παντο+ωλείο (Η+είρου 22Β)  
� το Κέντρο Ενηµέρωσης Ε+ισκε+τών (Πλατεία Ελευθερίας) 
� οι τουαλέτες του ∆ηµοτικού Κή+ου 
� οι τουαλέτες του χώρου ανά+λασης χειµάρρου Καλλιφύτου 
� η αίθουσα +ολλα+λών χρήσεων της Το+ικής Κοινότητας Νικοτσάρα 

 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ % 
 

Κατά την +ληρωµή εργασιών θα γίνει +αρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% 
σύµφωνα µε τον Ν.2198/94. Ε+ίσης +αρακρατείται 0,10% για τις λειτουργικές 

ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και όσων άλλων 
κατά νόµο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υ+ογραφής της 

σύµβασης.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
       Ο ∆ήµος ∆ράµας, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) +ροκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, 
+ροϋ+ολογισµού δα+άνης διακοσίων +έντε χιλιάδων Ευρώ για χρονικό διάστηµα 12 µηνών (205.000,00 
€), συµ'εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση 
εργασιών καθαριότητας α�ό 1/1/2015 έως 31/12/2015 δηµοτικών κτιρίων, ό�ως αυτά �εριγράφονται ανωτέρω. 

 
       Αναλυτικά, το αντικείµενο της Παροχής Υ+ηρεσίας και συνολικά οι υ+οχρεώσεις του αναδόχου 
+εριγράφονται στο Παράρτηµα Γ΄ της +αρούσας διακήρυξης, +ου α+οτελεί τη Μελέτη 'αροχής της 
συγκεκριµένης υ'ηρεσίας, ό+ως αυτή +ροβλέ+εται στο άρθρο 1 του Π.∆/τος 28/80.   
 

1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο διαγωνισµός θα +ραγµατο+οιηθεί µε χρήση της +λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής +ύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι +ροσφορές υ+οβάλλονται α+ό τους οικονοµικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής +ύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα +ου ορίζει η +αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λε+τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π∆ 60/07. 
 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: ΧΧ/ΧΧ/2014 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: XX/XX/2014 και ώρα 17:00 

 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 2390/2013 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.  

 

1.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

       Η διάρκεια υλο+οίησης της συνολικής +αροχής υ+ηρεσίας ορίζεται α+ό την 1/1/2015 και µέχρι 
την 31/12/2015. Στην +ερί+τωση +ου η υ+ογραφή της σύµβασης γίνει (για ο+οιονδή+οτε λόγο) σε χρόνο 
µεταγενέστερο της 1/1/2015, τότε αυτή θα ισχύει για ένα ολόκληρο έτος α+ό την ηµεροµηνία υ+ογραφής 
της σχετικής σύµβασης.  

 

1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

       Ο +ροϋ+ολογισµός της +αροχής υ+ηρεσίας είναι διακόσιες 'έντε χιλιάδες ευρώ για χρονικό 
διάστηµα 12 µηνών (205.000,00 €), συµ'εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
  

1.5 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 Η Αναθέτουσα αρχή θα µεριµνήσει για τα ακόλουθα: 

 Τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 28/80 και τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, την ανάρτηση της περίληψης της 

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Μ-8ΣΕ



9 

διακήρυξης σε εμφανές μέρος του Δήμου, (παρ. 5, άρθρο 15, του ΠΔ 28/80, άρθρο 284 παρ.2 Ν.3463/06), την 

αποστολή περίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος Δημοσίευσης 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 8 παρ. 6βΝ.2741/99), την αποστολή της 

περίληψης της διακήρυξης στο  Επιμελητήριο Δράμας, την αποστολή της διακήρυξης στο Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας, την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια, την καταχώρηση  στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).        

  

 Τα έξοδα των εκ του νόµου α+αραίτητων δηµοσιεύσεων της +εριλη+τικής ∆ιακήρυξης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009). 
1.6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό oι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α+αιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υ+ογραφή, χορηγούµενη α+ό +ιστο+οιηµένη αρχή +αροχής ψηφιακής υ+ογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή +ύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:  
 
1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως 

οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι 

τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών 

της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

� Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών. 

� Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 

αποστέλλοντας: είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου (pdf) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις 

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 

στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

 

1.7 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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       Αιτήµατα +αροχής συµ+ληρωµατικών +ληροφοριών - διευκρινίσεων υ+οβάλλονται µόνο α+ό 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά δια+ιστευτήρια +ου τους 
έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό +ρόσβασης) ύστερα α+ό αίτησή τους. Τα αιτήµατα, 
συνοδεύονται υ+οχρεωτικά α+ό ε+ισυνα+τόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου (pdf), µε το 
κείµενο των ερωτηµάτων, το ο+οίο υ+οχρεωτικά +ρέ+ει να είναι ψηφιακά υ+ογεγραµµένο. Αιτήµατα 
+αροχής διευκρινήσεων +ου υ+οβάλλονται είτε µε άλλο τρό+ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο +ου τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υ+ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 
  
 Οι ενδιαφερόµενοι µ+ορούν να ζητούν συµ+ληρωµατικές +ληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές 
µε τα έγγραφα του διαγωνισµού το αργότερο µέχρι και δέκα (10) ηµέρες 'ριν α'ό την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι +ληροφορίες +αρέχονται συγκεντρωτικά και για όλα τα αιτήµατα 
διευκρινήσεων µέχρι και έξι (6) ηµέρες το αργότερο 'ριν α'ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα αρχή δεν θα α+αντήσει σε ερωτήµατα +ου δεν θα υ+οβληθούν 
ηλεκτρονικά και εµ+ρόθεσµα στο ηλεκτρονικό σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Οι α+αντήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής ε+ί των αιτηµάτων θα δοθούν οµοίως µέσω του Ηλεκτρονικού συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: 

 Όλα τα φυσικά ή νοµικά +ρόσω+α +ου είναι:  
� µέλη εµ+ορικού ή βιοµηχανικού ή βιοτεχνικού ε+ιµελητηρίου και ασκούν συναφές ε+άγγελµα 

στην Ελλάδα ή στην αλλοδα+ή. 
� Ενώσεις ή κοινο+ραξίες, εφόσον +ληρούν τους όρους +ου καθορίζονται στο άρθρο 8 της ΥΑ 

11389/93. 
� Συνεταιρισµοί. 

 και τα ο+οία: 
- +ληρούν ανελλι+ώς το σύνολο των όρων +ου καθορίζονται στην  +αράγραφο 2.2  
- +ου έχουν α+οδεδειγµένες ικανότητες, σε θέµατα καθαριότητας δηµοσίων κτιρίων.  
 

Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί: 

� Όσοι α+οκλείστηκαν α+ό διαγωνισµούς για +ροµήθειες ή +αροχή υ+ηρεσιών +ρος το ∆ηµόσιο. 
� Όσοι δεν ασκούν το ε+άγγελµα τουλάχιστον κατά τα δύο τελευταία χρόνια. 
� Όσοι α+οκλείστηκαν τελεσίδικα α+ό κά+οια άλλη ∆ηµόσια Υ+ηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν 

εκ+λήρωσαν τις συµβατικές τους υ+οχρεώσεις. 
� Όσα φυσικά ή νοµικά +ρόσω+α του εξωτερικού έχουν υ+οστεί αντίστοιχες µε τις +αρα+άνω 

κυρώσεις. 

 

2.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
      Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την 'ροσφορά, να καταθέσουν ε'ί 'οινή α'οκλεισµού τα 

'αρακάτω δικαιολογητικά: 
 
 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Εγγυητική Ε'ιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην 'αράγραφο 2.5 της 'αρούσας  ΝΑΙ   

 

Ε+ι+λέον και κατά +ερί+τωση:  

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Μ-8ΣΕ



11 

 ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.  

Πιστο+οιητικό του οικείου Ε+ιµελητηρίου, µε το ο+οίο να 
+ιστο+οιείται η εγγραφή του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το 
ειδικό ε+άγγελµά του, +ου θα έχει εκδοθεί το +ολύ έξι (6) 
µήνες +ριν α+ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Α'όσ'ασµα 'οινικού µητρώου α'ό το ο'οίο να 'ροκύ'τει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της ε'αγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα 'ου 'ροβλέ'ονται 
στην 'αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007.   Το α'όσ'ασµα 
αυτό 'ρέ'ει να έχει εκδοθεί το 'ολύ τρεις (3) µήνες 'ριν 
α'ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Α+όσ+ασµα +οινικού µητρώου α+ό το ο+οίο να +ροκύ+τει 
ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της ε+αγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα +ου +ροβλέ+ονται 
στην +αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007.   Το α+όσ+ασµα αυτό 
+ρέ+ει να έχει εκδοθεί το +ολύ τρεις (3) µήνες +ριν α+ό την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστο+οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α+ό 
το ο+οίο να +ροκύ+τει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε 
+τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, +τωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε+ίσης ότι δεν 
τελεί υ+ό διαδικασία κήρυξης σε +τώχευση ή έκδοση 
α+όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή +τωχευτικού συµβιβασµού ή υ+ό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. Το +ιστο+οιητικό αυτό +ρέ+ει να έχει εκδοθεί το 
+ολύ έξι (6) µήνες +ριν α+ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστο+οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
α+ό τα ο+οία να +ροκύ+τει ότι ο διαγωνιζόµενος   είναι 
ενήµερος ως +ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και ε+ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστο+οιητικό αρµόδιας αρχής, α+ό το ο+οίο να +ροκύ+τει 
ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως +ρος τις φορολογικές 
υ+οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

 ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Πιστο+οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του 
υ+οψήφιου Αναδόχου +ερί εγγραφής του στα 
µητρώα του οικείου ε+ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
ε+αγγελµατικό ή εµ+ορικό µητρώο ή ισοδύναµο 
ε+αγγελµατικό κατάλογο. 

ΝΑΙ   

2.  

Α+όσ+ασµα +οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάµου εγγράφου +ου εκδίδεται α+ό την 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή +ροέλευσης του +ροσώ+ου αυτού α+ό 
το ο+οίο να +ροκύ+τει ότι ο υ+οψήφιος Ανάδοχος 
δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της ε+αγγελµατικής του δραστηριότητας και 
για τα αδικήµατα +ου +ροβλέ+ονται στην +αρ. 1, 

ΝΑΙ   
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άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007. Το α+όσ+ασµα αυτό 
+ρέ+ει να έχει εκδοθεί το +ολύ τρεις (3) µήνες +ριν 
α+ό την ηµεροµηνία κοινο+οίησης της σχετικής 
έγγραφης ειδο+οίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστο+οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, α+ό το ο+οίο να +ροκύ+τει ότι ο 
διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε +τώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, +τωχευτικό συµβιβασµό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και ε+ίσης ότι δεν τελεί 
υ+ό διαδικασία κήρυξης σε +τώχευση ή έκδοση 
α+όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή +τωχευτικού 
συµβιβασµού ή υ+ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 
+ιστο+οιητικό αυτό +ρέ+ει να έχει εκδοθεί το +ολύ 
έξι (6) µήνες +ριν α+ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού     

ΝΑΙ   

4.  

Πιστο+οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης α+ό τα ο+οία να +ροκύ+τει ότι ο 
υ+οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως +ρος τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
ε+ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

5.  

Πιστο+οιητικό αρµόδιας αρχής α+ό το ο+οίο να 
+ροκύ+τει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως 
+ρος τις φορολογικές υ+οχρεώσεις του κατά την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Σε +ερί+τωση +ου στη χώρα του υ+οψήφιου 
Αναδόχου βεβαιώνεται εγγράφως α+ό ο+οιαδή+οτε 
αρµόδια αρχή της ότι τα +αρα+άνω δικαιολογητικά 
δεν εκδίδονται ή δεν καλύ+τουν στο σύνολό τους 
όλες τις +ιο +άνω +ερι+τώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά α+ό Ένορκη δήλωση του 
διαγωνιζόµενου ενώ'ιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας 
στην ο+οία είναι εγκατεστηµένος ο υ+οψήφιος 
ανάδοχος, στην ο+οία θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 
έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
+ρόσω+ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα υ+οβληθεί υ+οχρεωτικά µαζί µε 
την Προσφορά του υ+οψήφιου Αναδόχου εντός του 
Φακέλου «∆ικαιολογητικά – Τεχνικά Στοιχεία». 

   

 

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα +ρέ+ει να συνοδεύονται α+ό ε+ίσηµη µετάφρασή τους. 
 

 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

Τα +αρα+άνω δικαιολογητικά των +ερι+τώσεων για «Έλληνες +ολίτες» και «Αλλοδα+ούς 
+ολίτες» αντίστοιχα ΚΑΙ ε+ι+λέον:    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Μ-8ΣΕ



13 

1.  

Πιστο+οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, +ριν α+ό την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, α+ό το ο+οίο να +ροκύ+τει ότι 
δεν τελούν υ+ό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, ό+ως  
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), 
ό+ως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδα+ά νοµικά +ρόσω+α) και, ε+ίσης, ότι δεν τελούν υ+ό 
διαδικασία έκδοσης α+όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υ+ό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδα+ά νοµικά +ρόσω+α). 

- Ε�ί ηµεδα�ών ανωνύµων εταιρειών τα �ροαναφερόµενα �ιστο�οιητικά 
της εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α�ό 
την αρµόδια  Υ�ηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων 
Εταιρειών της ο�οίας είναι εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο 
διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 
7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  ό�ως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, ό�ως εκάστοτε ισχύει, α�ό  το 
ΓΕΜΗ (Γενικό Εµ�ορικό Μητρώο) ή τµήµα Εµ�ορίου – Τουρισµού, 
κ.λ.�. 
- Ε�ί ηµεδα�ών εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης και  �ροσω�ικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το �ιστο�οιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται 
α�ό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας 
στον διαγωνισµό  ε�ιχείρησης ή α�ό το α�ό  το ΓΕΜΗ (Γενικό 
Εµ�ορικό Μητρώο). 

ΝΑΙ   

2.  

Α+όσ+ασµα +οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, α+ό το ο+οίο να +ροκύ+τει ότι οι διαχειριστές, 
στις +ερι+τώσεις των εταιρειών +εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και των +ροσω+ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο +ρόεδρος 
και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α+όφαση, για 
κά+οιο α+ό τα αδικήµατα +ου +ροβλέ+ονται στην +αρ. 1, 
άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, ή για κά+οιο α+ό τα αδικήµατα της 
υ+εξαίρεσης, της α+άτης, της εκβίασης, της +λαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο+ίας.  

ΝΑΙ   

3.  

Νοµιµο'οιητικά  έγγραφα,  ό+ως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τρο+ο+οιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  
Ε.Π.Ε.), ε+ικυρωµένο   αντίγραφο  ή  α+όσ+ασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων  
τρο+ο+οιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  
α+ό  τα  ο+οία  +ρέ+ει  να  +ροκύ+τουν ο  Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα  υ+όλοι+α  +ρόσω+α  +ου έχουν 
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υ+ογραφή  τους το νοµικό 
+ρόσω+ο και τα έγγραφα  της  νοµιµο+οίησης αυτών, αν  αυτό  
δεν +ροκύ+τει ευθέως α+ό  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού +ροσώ+ου. 

   

 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

•  

Όλα τα έγγραφα α+ό τα ο+οία +ροκύ+τει η σύσταση και η 
εκ+ροσώ+ηση του διαγωνιζοµένου, και η τήρηση των 
+ροβλε+όµενων στον νόµο διατυ+ώσεων δηµοσιότητας για τη 
σύσταση του διαγωνιζοµένου, την τρο+ο+οίηση του 
καταστατικού του και τον διορισµό των εκ+ροσώ+ων του. Τα 
έγγραφα αυτά θα υ+οβάλλονται σε ε+ίσηµα αντίγραφα. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Μ-8ΣΕ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

•  

Α+όσ+ασµα +οινικού µητρώου α+ό το ο+οίο να +ροκύ+τει ότι 
ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί 
µε αµετάκλητη δικαστική α+όφαση για κά+οιο α+ό τα 
αδικήµατα +ου +ροβλέ+ονται στην +αρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 
60/2007 ή για κά+οιο α+ό τα αδικήµατα της υ+εξαίρεσης, της 
α+άτης, της εκβίασης, της +λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο+ίας. Το α+όσ+ασµα αυτό 
+ρέ+ει να έχει εκδοθεί το +ολύ τρεις (3) µήνες +ριν α+ό την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

•  
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί 

νόμιμα.   
ΝΑΙ   

•  

Πιστο+οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α+ό 
το ο+οίο να +ροκύ+τει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε 
+τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, +τωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε+ίσης ότι δεν 
τελεί υ+ό διαδικασία κήρυξης σε +τώχευση ή έκδοση α+όφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
+τωχευτικού συµβιβασµού ή υ+ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 
+ιστο+οιητικό αυτό +ρέ+ει να έχει εκδοθεί το +ολύ έξι (6) µήνες 
+ριν α+ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

•  

Πιστο+οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 
α+ό τα ο+οία να +ροκύ+τει ότι ο υ+οψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως +ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και ε+ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

•  

Πιστο+οιητικό αρµόδιας αρχής α+ό το ο+οίο να +ροκύ+τει ότι 
ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως +ρος τις φορολογικές 
υ+οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού 

ΝΑΙ   

 

 ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινο+ραξίας +ρέ+ει να 
κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την 
+ερί+τωση (ηµεδα+ό/ αλλοδα+ό φυσικό +ρόσω+ο, ηµεδα+ό/ 
αλλοδα+ό νοµικό +ρόσω+ο, συνεταιρισµός). 

ΝΑΙ   

2 

Υ+εύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο 
των υ+ογραφών των µελών τους) στην ο+οία θα αναφέρεται ότι 
στην +ερί+τωση +ου ε+ιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα 
λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
α+ό την Αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα +άντοτε µε την Ελληνική 
νοµοθεσία και ότι έχουν +λήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου. 

ΝΑΙ   

 

Προσφορά στην ο�οία δεν θα υ�άρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα  
θα α�ορρί�τεται  ως α�αράδεκτη. 

 

2.3    ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Υ'οχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινο'ραξία 

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Μ-8ΣΕ
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Α) Ο υ+ογράφων ψηφιακά την +ροσφορά 'ρέ'ει ε'ί 'οινή α'οκλεισµού να είναι ο νόµιµος 
εκ'ρόσω'ος της εταιρίας. 

Β) Η Ένωση/ Κοινο+ραξία δεν υ+οχρεούται α+ό την Αναθέτουσα Αρχή να +εριβληθεί ιδιαίτερη νοµική 
µορφή +ροκειµένου να υ+οβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην +ερί+τωση +ου της ανατεθεί η Παροχή 
Υ+ηρεσίας, είναι δυνατόν να υ+οχρεωθεί α+ό την Αναθέτουσα Αρχή να +εριβληθεί ορισµένη νοµική 
µορφή, στο βαθµό +ου αυτό είναι αναγκαίο για την ικανο+οιητική εκτέλεση της Σύµβασης. Η 
Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα εφόσον το ε+ιθυµεί να συνεχίσει την υλο+οίηση του έργου µε 
ο+οιονδή+οτε α+ό τα αρχικώς συµβαλλόµενα µέλη της Ένωσης/Κοινο+ραξίας, για την +ερί+τωση εκείνη 
ό+ου για ο+οιοδή+οτε λόγο λυθεί η Ένωση/Κοινο+ραξία του αναδόχου του έργου, ακριβώς µε τους 
ίδιους όρους. 

 

2.4   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

       Ο υ+οψήφιος Ανάδοχος θα +ρέ+ει να +ληροί και να τεκµηριώνει ε+αρκώς και µε 'οινή 
α'οκλεισµού, τις +αρακάτω ελάχιστες +ροϋ+οθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό +ου αφορούν στην 
Τεχνική Προσφορά:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 

Υ+εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι διαθέτει 'ροσω'ικό
ε+αρκές σε +λήθος και δεξιότητες για την ανάληψη της 
Παροχής Υ+ηρεσίας. Στο +αράρτηµα Γ της +αρούσας 
+εριλαµβάνεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων +ου 
χρειάζονται για την α+ρόσκο+τη εκτέλεση του συγκεκριµένου 
έργου στο σύνολο των δηµοτικών κτιρίων, καθώς και οι ώρες 
εργασίας τους τόσο σε ηµερήσια όσο και σε µηνιαία βάση. 

ΝΑΙ   

2 

Να εξειδικεύει ('αρ. 1, άρθρο 68 Ν. 3863/2010) τις 'αρακάτω 
'ληροφορίες: Τον αριθµό των εργαζοµένων, τις ηµέρες και 
ώρες εργασίας, τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην ο+οία 
υ+άγονται οι εργαζόµενοι καταθέτοντας αντίγραφο αυτής, το 
ύψος του +ροϋ+ολογισµένου +οσού +ου αφορά τις +άσης 
φύσεως νόµιµες α+οδοχές αυτών των εργαζοµένων, το ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα +ροϋ+ολογισθέντα +οσά, 
τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.  

ΝΑΙ   

3 

Υ+εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει α+οδεδειγµένη 
τεχνογνωσία και εµ+ειρία στην εκτέλεση +αρόµοιων υ+ηρεσιών. 
Ο υ+οψήφιος Ανάδοχος οφείλει να α+οδείξει την ανωτέρω 
ελάχιστη +ροϋ+όθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την 
+ροσφορά του τον 'ίνακα του 'αραρτήµατος Ε (Γ) µε τα 
κυριότερα έργα +ου έχει εκτελέσει ή εκτελεί µε αντικείµενο 
συναφές µε αυτό της +αρούσας διακήρυξης . 

ΝΑΙ   

4 
Υ+εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει τον κατάλληλο 
τεχνικό εξο+λισµό σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ της +αρούσης 

ΝΑΙ   

5 

Υ+εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει λάβει γνώση όλων 
των +ρος καθαρισµό χώρων των  κτιρίων και ότι οι 
+ροσφερόµενες εργασίες  είναι σύµφωνες µε την τεχνική 
+εριγραφή του Παραρτήµατος Γ της +αρούσης. 

ΝΑΙ   

6 

Να διαθέτει (θα +ρέ+ει να αναρτηθούν θεωρηµένα αντίγραφα 
των +ρωτότυ+ων +ιστο+οιητικών): Πιστο'οιητικό για Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή α'οδεδειγµένα 
ισοδύναµό του, Πιστο'οιητικό για Σύστηµα Περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2004 ή α'οδεδειγµένα ισοδύναµό του
και Πιστο'οιητικό OHSAS 18001 ή α'οδεδειγµένα ισοδύναµό 
του. 

ΝΑΙ   

7 

Υ+εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα χρησιµο+οιήσει τα 
υλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης τους και σε κάθε 
+ερί+τωση ό+ως αυτά +ροδιαγράφονται στο 'αράρτηµα Γ της 
+αρούσης διακήρυξης.  

ΝΑΙ   

8 

Υ+εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι η συχνότητα καθαρισµού 
των χώρων θα είναι ίδια µε αυτήν +ου +εριγράφεται στο 
+αράρτηµα Γ. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Μ-8ΣΕ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

9 

Υ+εύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι η +ροσφορά του ισχύει 
και δεσµεύει τον υ+οψήφιο Ανάδοχο τουλάχιστον για 120
ηµέρες α+ό την ηµέρα λήξης της +ροθεσµίας υ+οβολής 
Προσφορών του άρθρου 1.2. 

ΝΑΙ   

 
Τα ως άνω έγγραφα και +ιστο+οιητικά +ου αφορούν στην +ιστο+οίηση του +εριεχοµένου της 

Τεχνικής Προσφοράς του υ+οψηφίου αναδόχου και +ου αναφέρονται εν +ροκειµένω (ήτοι στην 
υ+ο+αράγραφο 2.4), θα +ρέ+ει να +εριλαµβάνονται στο (υ'ο)φάκελο (α) µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά».    

 

2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

       Η Προσφορά του υ+οψήφιου Αναδόχου +ρέ+ει υ+οχρεωτικά και µε +οινή α+οκλεισµού να 
συνοδεύεται α+ό Εγγυητική Ε+ιστολή Συµµετοχής. Το +οσό της εγγύησης θα +ρέ+ει να καλύ+τει το 2% 
της +ροϋ+ολογισθείσας δα+άνης (µη συµ+εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Για το σύνολο του 
+ροϋ+ολογισµού της +αρούσης διακήρυξης το ύψος της εγγυητικής ε+ιστολής είναι τρεις χιλιάδες, 
τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λε+τά (3.333,33 €).  

1. Οι Εγγυητικές Ε+ιστολές Συµµετοχής εκδίδονται α+ό αναγνωρισµένο τρα+εζικό ή +ιστωτικό ίδρυµα 
ή άλλο νοµικό +ρόσω+ο +ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και 
έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα.  

2. Εγγυητικές Ε+ιστολές Συµµετοχής +ου εκδίδονται σε ο+οιοδή+οτε κράτος α+ό τα +αρα+άνω εκτός 
της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υ+οχρεωτικά α+ό ε+ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι Εγγυητικές Ε+ιστολές Συµµετοχής θα +ρέ+ει να είναι συµ+ληρωµένες σύµφωνα µε το υ+όδειγµα 
του +αραρτήµατος Ε. 

4. Σε +ερί+τωση +ου ο υ+οψήφιος Ανάδοχος, στον ο+οίο θα κατακυρωθεί η εργασία, αρνηθεί να 
υ+ογράψει εµ+ροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει +ρο της υ+ογραφής της Σύµβασης Εγγυητική 
Ε+ιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην +αράγραφο 5.1 ή να εκ+ληρώσει 
εµ+ρόθεσµα ο+οιαδή+οτε άλλη υ+οχρέωσή του, +ου α+ορρέει α+ό τη συµµετοχή του στο 
∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκ+τωτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 24 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ, 
ο+ότε η Εγγύηση Συµµετοχής κατα+ί+τει αυτοδικαίως υ+έρ της Αναθέτουσας Αρχής µετά την 
έκδοση σχετικής α+όφασης της Αναθέτουσας Αρχής.   

5. Η Εγγυητική Ε+ιστολή Συµµετοχής +ρέ+ει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) ηµερών τουλάχιστον 
α+ό την ηµεροµηνία λήξης +ροθεσµίας υ+οβολής +ροσφορών του άρθρου 1.2 της +αρούσης 
διακήρυξης και ε+ιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα α+ό το ο+οίο εκδόθηκε, µε την κατάθεση α+ό 
τον διαγωνιζόµενο της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Οι εγγυητικές ε+ιστολές των υ+ολοί+ων 
διαγωνιζοµένων (+λην του αναδόχου) θα ε+ιστραφούν αµέσως µετά την υ+ογραφή του 
συµφωνητικού. Σε +ερί+τωση α+οκλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές 
ε+ιστρέφονται µετά α+ό αίτησή του, εφόσον +αραιτηθεί α+ό το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η 
α+όφαση του α+οκλεισµού του δεν υ+όκειται +λέον σε διοικητικές +ροσφυγές.  

6. Στην +ερί+τωση Ένωσης/ Κοινο+ραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής +εριλαµβάνει και όρο ότι αυτή 
καλύ+τει τις υ+οχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινο+ραξίας. 

3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
        Τα 'εριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της 'ροσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
(υ'ο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 'ροσφορά» και (β) ένας 
(υ'ο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Η λέξη (υ'ο)φάκελος σηµαίνει κατηγορία 
ε+ισυνα+τόµενων αρχείων στο σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
3.1.1 Περιεχόµενα (υ'ο)φακέλου (α) «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική 'ροσφορά» 
 Στον (υπο)φάκελο (α) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

επί ποινή αποκλεισμού όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2, 2.4 και 2.5 της παρούσης. Επίσης στον ίδιο Φάκελο τοποθετούνται τα στοιχεία 

της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα Γ της παρούσης 

διακήρυξης. Πρέπει επίσης να περιέχεται σ'αυτόν οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η Επιτροπή σε κάθε περίπτωση δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους κατά καιρούς εργοδότες των 
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διαγωνιζόμενων, που δηλώνονται στην τεχνική προσφορά τους, προκειμένου να επαληθεύσει τα δηλούμενα στοιχεία, 

τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι αυτών 

 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντας στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου (pdf) και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, 

πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 

με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου (α) «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην Αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά 

και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν 

την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν 

εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών η ηλεκτρονική προσφορά του 

υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 

τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα 

τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 
 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή (pdf), το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν 

έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 
 Τα ηλεκτρονικά υ+οβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα +ρέ+ει να είναι ψηφιακά 
υ+ογεγραµµένα α+ό τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη +ερί+τωση θα +ρέ+ει να 
συνοδεύονται α+ό υ+εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ+ογεγραµµένη α+ό τον +ροσφέροντα, στην ο+οία θα 
δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου.  Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται α'ό την 
υ'οχρέωση 'ροσκόµισής τους εντός της 'ροθεσµίας των τριών εργασίµων ηµερών α'ό την 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υ'οβολής τους.  
 
3.1.2 Περιεχόµενα (υ'ο)φακέλου (β) «Οικονοµική Προσφορά» 

 Στον (υπο)φάκελο (β) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή (pdf), το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο (pdf).  

 Στον ίδιο υποφάκελο (β) θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνεται 

συμπληρωμένος και ψηφιακά υπογεγραμμένος σε μορφή (pdf) ο πίνακας οικονομικής ανάλυσης του 

παραρτήματος Δ της παρούσης διακήρυξης. Στον πίνακα ανάλυσης οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 

εμφανίζονται και να συμπληρώνονται (με την προβλεπόμενη από τον πίνακα ανάπτυξη), όλα τα επί μέρους κόστη 

(απαράβατος όρος) και ιδιαίτερα το κόστος εργατικών των προσφερόμενων υπηρεσιών και οι κρατήσεις υπέρ 

τρίτων. Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (με ποινή αποκλεισμού) να υπολείπεται του ελάχιστου νομίμου 

(βάσει των ισχυουσών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και της εν ισχύ Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας). Ο 

πίνακας οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζει την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας τόσο ανά μήνα, όσο και 

στο σύνολο των δώδεκα μηνών. 
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3.1.3 Γενικά στοιχεία ε'ί του συνόλου της 'ροσφοράς 
 
       Οι +ροσφορές υ+οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική 
Προσφορά έντυ+α, σχέδια και λοι+ά τεχνικά στοιχεία +ου µ+ορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
 
       Για την εύκολη σύγκριση των +ροσφορών +ρέ+ει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  Με την υ'οβολή της Προσφοράς θεωρείται δεδοµένο, ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι α'ολύτως ενήµερος α'ό κάθε 'λευρά των το'ικών συνθηκών εκτέλεσης της 
Παροχής Υ'ηρεσίας και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία 'ου 'εριλαµβάνονται στην 'αρούσα 
∆ιακήρυξη και την α'οδέχεται ανε'ιφύλακτα.  
 

Αντι+ροσφορά ή τρο+ο+οίηση της Προσφοράς ή +ρόταση +ου κατά την κρίση της αρµόδιας 
Ε+ιτρο+ής εξοµοιώνεται µε αντι+ροσφορά είναι α+αράδεκτη και δεν λαµβάνεται υ+όψη. 

 
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ+οβολής των +ροσφορών κάθε διευκρίνιση αναφορικά µε 

το +εριεχόµενό τους δεν γίνεται α+οδεκτή και α+ορρί+τεται ως α+αράδεκτη. ∆ιευκρινίσεις δίνονται 
µόνο όταν ζητούνται α+ό την αρµόδια Ε+ιτρο+ή και λαµβάνονται υ+όψη µόνο εκείνες +ου 
αναφέρονται στα σηµεία +ου ζητήθηκαν. Στην +ερί+τωση αυτή η +αροχή διευκρινίσεων είναι 
υ+οχρεωτική για τον διαγωνιζόµενο και δεν θεωρείται αντι+ροσφορά. Οι διευκρινίσεις των 
διαγωνιζοµένων  +ρέ+ει να δίνονται γρα+τά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο +ου θα ορίζει η αρµόδια 
Ε+ιτρο+ή.  

 

3.2  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

       Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ+οψήφιους αναδόχους τουλάχιστον για 120 ηµέρες 
α+ό την ηµέρα λήξης της +ροθεσµίας υ+οβολής Προσφορών του άρθρου 1.2. Προσφορά +ου ορίζει 
µικρότερο χρόνο ισχύος α+ορρί+τεται ως α+αράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µ+ορεί να +αραταθεί 
εγγράφως, εφόσον ζητηθεί α+ό την Αναθέτουσα Αρχή +ριν α+ό τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δύο (2) 
µηνών. 
 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µ+ορεί να γίνει και µετά τη 
λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το α+οδεχτεί.  

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 Η ηλεκτρονική α+οσφράγιση των +ροσφορών γίνεται σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υ+οβολής των +ροσφορών και ώρα 10.00 +.µ (ώρα Γκρίνουϊτς), µέσω των 
αρµόδιων +ιστο+οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοι+ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 
+ροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται α+οσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υ+ό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υ+ο)φάκελοι των οικονοµικών 
+ροσφορών α+οσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων +ιστο+οιηµένων στο σύστηµα οργάνων, 
σε ηµεροµηνία και ώρα +ου θα γνωστο+οιηθεί σε αυτούς των ο+οίων οι +ροσφορές κρίθηκαν α+οδεκτές 
µετά την αξιολόγηση των λοι+ών στοιχείων αυτών και τη σύνταξη του κατά νόµο 'ρακτικού α'ό την 
αρµόδια Ε'ιτρο'ή Αξιολόγησης. Ε+ί του συγκεκριµένου +ρακτικού δίνεται η δυνατότητα στους 
υ+οψηφίους να κάνουν ενστάσεις, το +εριεχόµενο των ο+οίων αξιολογείται α+ό τα αρµόδια κατά νόµο 
Όργανα.  

 Αµέσως µετά την ηλεκτρονική α+οσφράγιση των (υ+ο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική +ρόσβαση στο 
+εριεχόµενο των +ροσφορών +ου α+οσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική α+οσφράγιση των 
(υ+ο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι +ροσφέροντες των ο+οίων οι οικονοµικές +ροσφορές 
α+οσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική +ρόσβαση στο +εριεχόµενο των +ροσφορών +ου 
α+οσφραγίσθηκαν +ροκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών +ου +ροσφέρθηκαν.  

4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Τελικός ανάδοχος 
αναδεικνύεται αυτός 'ου 'ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Σε  +ερί+τωση +ου +ερισσότεροι του ενός 
έχουν +ροσφέρει την ίδια ακριβώς χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών.   
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4.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

• Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού +ου θα δια+ιστωθεί µετά α+ό έλεγχο, θα συνε+άγεται την 
α+όρριψη της +ροσφοράς. 

• Προσφορά +ου ορίζει µικρότερο α+ό το ζητούµενο χρόνο ισχύος α+ορρί+τεται ως α+αράδεκτη. 

• Εφόσον α+ό την +ροσφορά δεν +ροκύ+τει µε σαφήνεια η +ροσφερόµενη τιµή, η +ροσφορά 
α+ορρί+τεται ως α+αράδεκτη. 

• Εάν στο διαγωνισµό οι +ροσφερόµενες τιµές είναι υ+ερβολικά χαµηλές, θα ζητείται εγγράφως η 
αιτιολόγηση της σύνθεσης της +ροσφοράς +ριν την α+όρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης 
της +ροσφοράς θα γίνεται µε την +αροχή διευκρινίσεων εκ µέρους του υ+οψηφίου αναδόχου 
(ε+αλήθευση +ροσφοράς). Εάν και µετά την +αροχή των στοιχείων για την ε+αλήθευση της 
+ροσφοράς, οι +ροσφερόµενες τιµές κριθούν ως υ+ερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα 
α+ορρί+τεται. 

• Ε+ίσης α+ορρί+τεται η Προσφορά +ου η +ροσφερόµενη τιµή υ+ερβαίνει τον συνολικό 
+ροϋ+ολογισµό της +αρούσας διακήρυξης. 

4.4  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

    Ενστάσεις  κατά  του διαγωνισµού µ+ορεί να υ+οβληθούν: 
 

• Κατά της διακήρυξης, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υ+ηρεσία, µέσα στο 
µισό του χρονικού διαστήµατος α+ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υ+οβολής των +ροσφορών, συνυ+ολογιζοµένων των ηµεροµηνιών αυτών. Αν +ροκύ+τει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

 
• Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 20 του Π∆ 28/80) ή της 

συµµετοχής διαγωνιζοµένου σε αυτόν,  µόνον α+ό διαγωνιζοµένους +ου συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό ή α+οκλείστηκαν α+ό αυτόν σε ο+οιοδή+οτε στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των 
+ροσφορών, υ+οβάλλονται στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υ+ηρεσία, µέχρι 
και την ε+όµενη εργάσιµη ηµέρα α+ό την ανακοίνωση του α+οτελέσµατος του αντιστοίχου 
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν ε+ιφέρει αναβολή ή διακο+ή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των α+οτελεσµάτων του διαγωνισµού α+ό την ε+ιτρο+ή διεξαγωγής, η 
ο+οία υ+οβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην οικονοµική ε+ιτρο+ή, η 
ο+οία α+οφαίνεται τελικά. 

 Οι Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου (pdf) το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των 

σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - 

χρήστες σε μορφή αρχείου (pdf) προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και 

της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΑ 1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε 

φορά αυτά ισχύουν. 

 Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

4.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

        
 Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής. Η κατακύρωση γίνεται µε α+όφαση του 
αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα α+ό γνωµοδότηση της αρµόδιας Ε+ιτρο+ής.  
 
       Σε +ερί+τωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υ+οψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 
α+οζηµίωσης για ο+οιοδή+οτε λόγο. 
 

5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

1. Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα υ+ογραφεί σύµβαση. 
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2. Η Σύµβαση δεν είναι δυνατόν να τρο+ο+οιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία +ου αναφέρονται στη 
διακήρυξη. 

3. Ο Ανάδοχος στον ο+οίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υ+οχρεούται να +ροσέλθει µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες α+ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του α+οτελέσµατος του διαγωνισµού, για 
υ+ογραφή της σχετικής σύµβασης +ροσκοµίζοντας εγγυητική ε'ιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, το ύψος της ο+οίας αντιστοιχεί σε +οσοστό 5% του συνολικού συµβατικού 
τιµήµατος, µη συµ'εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

4. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα +ρέ+ει  να είναι συµ+ληρωµένη σύµφωνα µε το υ+όδειγµα 
της +αρούσας διακήρυξης. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ε+ιστρέφεται µετά την οριστική καλή εκτέλεση του 
έργου. 

5.2  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η οικονοµική +ροσφορά του αναδόχου α+οτελεί και τη συµβατική του αµοιβή και 
+εριλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. Ο υ+ολογισµός 
της µηνιαίας αµοιβής του αναδόχου θα γίνει µε τη διαίρεση της συνολικής οικονοµικής +ροσφοράς του 
διαιρούµενης δια του δώδεκα (12). 

 Η 'ληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε δύο µήνες µε την 'οιοτική και 'οσοτική 
'αραλαβή του έργου α'ό αρµόδια ε'ιτρο'ή ε'ίβλεψης του έργου. Η καταβολή θα γίνει µε την 
+ροσκόµιση των νοµίµων +αραστατικών +ου +ροβλέ+ονται α+ό τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού +ου τυχόν ζητηθεί α+ό τις αρµόδιες υ+ηρεσίες +ου διενεργούν τον έλεγχο για την 
+ληρωµή του Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.  
 
 5.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  
 Η αξιολόγηση της +οσότητας - +οιότητας των +αρεχόµενων υ+ηρεσιών του αναδόχου θα 

γίνεται α+ό τα µέλη της αρµόδιας Ε+ιτρο+ής Ε+ίβλεψης του έργου, η ο+οία θα συγκροτηθεί µε την  
κατακυρωτική α+όφαση.  

 
Σε +ερί+τωση +ου η Ε+ιτρο+ή δια+ιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του 

υ+οχρεώσεις, τότε αρνείται να υ+ογράψει την +αραλαβή των εργασιών, συντάσσει Πρακτικό µη 
+αραλαβής των εργασιών +ου τυχόν δεν +ραγµατο+οιήθηκαν (αναλυτική +εριγραφή του αντικειµένου 
+ου δεν εκτελέστηκε) και +αρα+έµ+ει το θέµα στην αναθέτουσα αρχή (καθώς και την +ρότασή της για 
+ιθανές κυρώσεις +ρος τον ανάδοχο). Η αναθέτουσα αρχή α+οφασίζει κατά +ρώτον είτε να κάνει έντονη 
υ+όδειξη στον ανάδοχο να τηρεί τις συµβατικές του υ+οχρεώσεις ή οτιδή+οτε άλλο κρίνει σε +λαίσια των 
αρµοδιοτήτων της. Σε +ερί+τωση +ου ο ανάδοχος συνεχίζει να µην τηρεί τις συµβατικές του 
υ+οχρεώσεις, η αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης, καθώς 
και κατά+τωσης της εγγυητικής ε+ιστολής του. 

 
Αντισυµβατική ενδεικτικά λογίζεται η συµ+εριφορά του αναδόχου εφόσον:  
 
α) ∆εν χρησιµο+οιεί το αναγκαίο +ροσω+ικό.  
β) Το +ροσω+ικό του δεν αντα+οκρίνεται στις +ροϋ+οθέσεις +ου η αναθέτουσα αρχή θέτει µε τη 

σύµβαση.  
γ)  Η +οιότητα των +αρεχόµενων υ+ηρεσιών του κρίνεται α+αράδεκτη.  
δ) η +οιότητα και +οσότητα των α+αραίτητων +ροϊόντων καθαρισµού και α+ολύµανσης είναι 

ελλι+ής κλ+. 
 

5.4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 
Η Παροχή Υ+ηρεσιών Καθαριότητας θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην +αρούσα 

διακήρυξη, µε όσα θα +εριληφθούν στη σύµβαση, καθώς και µε τις ε+ί µέρους εντολές οδηγίες της 
αρµόδιας ε+ιτρο+ής.  

 
Ε+ίσης η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκ+τωτο τον ανάδοχο, χωρίς να 

καταβάλει ο+οιαδή+οτε α+οζηµίωση, αν αυτός δεν εκ+ληρώνει ή εκ+ληρώνει +ληµµελώς τις συµβατικές 
του υ+οχρεώσεις ή +αραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, µετά α+ό +ρόταση της Ε+ιτρο+ής Ε+ίβλεψης 
και α+όφαση της Αναθέτουσας αρχής. 

 
Ακόµη, σε +ερί+τωση +ληµµελούς εκτέλεσης του έργου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα 

µη καταβολής µέρους ή όλης της α+οζηµίωσης, +ου αφορά στο συγκεκριµένο έργο. 
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Συγκεκριµένα, για την α+οκατάσταση της ζηµιάς ή βλάβης, +ου θα +ροκληθεί α+ό την +ληµµελή 

εκτέλεση του έργου καθαριότητας, θα ε+ιβάλλεται στον ανάδοχο, α+ό την αναθέτουσα αρχή, αντίστοιχου 
+οσού +οινική ρήτρα, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των +αραλείψεων του, +αρακρατούµενη α+ό 
τη µηνιαία αµοιβή του. Σε +ερί+τωση υ+οτρο+ής η +ιο +άνω ρήτρα θα δι+λασιάζεται, διατηρούµενου 
του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου ως εκ+τώτου. 

 
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, +ριν την 

ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου σύµβασης, υ+οχρεούται στην καταβολή +οινικής ρήτρας ηµερησίως για 
κάθε ηµέρα διακο+ής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης, ίσης µε το 1/30 της µηνιαίας 
αµοιβής του. 

 
Στην ανωτέρω +ερί+τωση η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να κηρύξει έκ+τωτο τον ανάδοχο, να 

+ροβεί σε α+ευθείας ανάθεση (µε ελεύθερη τιµή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει, α+ό τον 
έκ+τωτο ανάδοχο, την τυχόν +ροκύ+τουσα διαφορά τιµής, +αράλληλα µε την αξίωση για κατά+τωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης υ+έρ αυτού. 

 

5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της +ροµήθειας, ο Ανάδοχος θα +ρέ+ει να συνεργάζεται στενά µε 
την αναθέτουσα αρχή, υ+οχρεούται δε να λαµβάνει υ+όψη του ο+οιεσδή+οτε +αρατηρήσεις της 
σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι +λήρως και α+οκλειστικά µόνος υ+εύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως +ρος το α+ασχολούµενο α+ό αυτόν +ροσω+ικό για την εκτέλεση των 
υ+οχρεώσεων της σύµβασης. Σε +ερί+τωση ο+οιασδή+οτε +αράβασης ή ζηµίας +ου +ροκληθεί 
σε τρίτους υ+οχρεούται µόνος αυτός +ρος α+οκατάστασή της. 

3. Σε +ερί+τωση ανωτέρας βίας, η α+όδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο ο+οίος 
υ+οχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες α+ό τότε +ου συνέβησαν τα +εριστατικά +ου 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να +ροσκοµίσει στην υ+ηρεσία τα 
α+αραίτητα α+οδεικτικά στοιχεία.  

4. Α+αγορεύεται η εκχώρηση α+ό τον Ανάδοχο της Παροχής Υ+ηρεσίας σε ο+οιονδή+οτε τρίτο, 
των υ+οχρεώσεων και δικαιωµάτων +ου α+ορρέουν α+ό τη σύµβαση +ου θα συναφθεί µεταξύ 
αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Ο Ανάδοχος είναι α+οκλειστικά υ+εύθυνος, ως τεχνικός υ+εύθυνος, για κάθε ζηµία ή βλάβη +ου 
θα +ροκληθεί α+ό εργατικό ή µη ατύχηµα στο +ροσω+ικό +ου α+ασχολεί για την υλο+οίηση 
του συµβατικού έργου. 

5.6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
       
 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υ+οχρέωση να τηρήσει εµ+ιστευτικές και να µη γνωστο+οιήσει σε ο+οιοδή+οτε τρίτο, 
ο+οιαδή+οτε έγγραφα ή +ληροφορίες +ου θα +εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκ+λήρωση των 
συµβατικών υ+οχρεώσεων του. Ε+ίσης θα αναλάβει την υ+οχρέωση να µη γνωστο+οιήσει ο+οιοδή+οτε 
έγγραφο ή +ληροφορία +ου σχετίζεται µε το έργο +ου θα εκτελέσει χωρίς την +ροηγούµενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

5.7           ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
        
 Ο Ανάδοχος της +ροµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα +ροσ+αθούν να ρυθµίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά, +ου τυχόν θα +ροκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
σύµβασης +ου θα υ+ογραφεί. Ε+ί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα ε+ιλύεται α+ό τα ελληνικά δικαστήρια 
και συγκεκριµένα τα δικαστήρια της ∆ράµας.  
 

5.8           ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Σε +ερί+τωση +ληµµυρών ή έκτακτων αναγκών, ο υ+οψήφιος ανάδοχος αναλαµβάνει την 

υ+οχρέωση α+οστολής συνεργείου για την άντληση των υδάτων µε δικά του µέσα. 
 
2. Τις εργασίες καθαριότητας θα ε+ιθεωρεί Ε+ιτρο+ή Ε+ίβλεψης +ου θα συσταθεί µε την 

κατακυρωτική α'όφαση και θα υ+οδεικνύει τυχόν +αραλείψεις ή συµ+ληρωµατικές εργασίες, σε 
συνεργασία µε τους υ+αλλήλους καθαριότητας. 
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3. Οι σάκοι α+ορριµµάτων θα µεταφέρονται καθηµερινά εκτός των κτιρίων και στον +ροβλε+όµενο 
χώρο για την α+οκοµιδή τους α+ό το α+ορριµµατοφόρο του ∆ήµου.  

 
4. Ο ανάδοχος σε κάθε +ερί+τωση είναι α+οκλειστικά υ+εύθυνος για την α+αρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλ. καταβολή των νόµιµων α+οδοχών οι ο+οίες σε καµία 
+ερί+τωση δεν µ'ορεί να είναι κατώτερες των 'ροβλε'οµένων α+ό την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, 
τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων 
κ.λ.+.  Σε +ερί+τωση +ου δια+ιστωθεί +αράβαση του ανωτέρου όρου, θα καταγγέλλεται η σύµβαση 
µε την ανάδοχο εταιρεία. 

 
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 'αρατείνει µονοµερώς και για χρονικό διάστηµα 

ενός διµήνου τη σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, καταβάλλοντας το µηνιαίο κόστος 'ου 
αντιστοιχεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 'αρ. 5.3 της 'αρούσας. Η ρύθµιση αυτή θα 
αναφέρεται ρητά και στο συµφωνητικό 'ου θα υ'ογραφεί µεταξύ του αναδόχου του έργου και 
του ∆ήµου ∆ράµας.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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Αριθµός µελέτης 1/2014 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Μ-8ΣΕ



24 

Α) ΜΕΛΕΤΗ  – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Ο χρησιµο+οιούµενος εξο+λισµός και τα α+αιτούµενα +ροϊόντα καθαρισµού και α+ολύµανσης 
+ρέ+ει να είναι καινούργια και +αρασκευασµένα σύµφωνα µε τις τελευταίες ε+ιστηµονικές 
εξελίξεις. 

2. Με α+οκλειστική ευθύνη του αναδόχου, θα +ρέ+ει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή 
και +λήρη τεχνική υ+οστήριξη, δηλ. ε+ισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, +ου είναι 
αναγκαία για τη λειτουργία του εξο+λισµού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι 
α+ρόσκο+τη. Ο εργοδότης θα +ροµηθεύει τον ανάδοχο µε τις α+αιτούµενες +οσότητες χαρτιού 
υγείας το +ρώτο +ενθήµερο κάθε µήνα.  

3. Το +ροσω+ικό +ου θα α+ασχολείται +ρέ+ει να είναι εκ+αιδευµένο στη χρήση των 
µηχανηµάτων, των  συσκευών, καθώς και στις εργασίες καθαρισµού χώρων δηµοσίων κτιρίων 

 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
 α)  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε κτίριο και ένα για κάθε όροφο του κτιρίου του 
∆ηµαρχείου) 

• Μηχανές α+ορρόφησης υγρών και άντλησης υδάτων. 
• Μηχανές +λυσίµατος – γυαλίσµατος spray. 
• Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε κάδους σφουγγαρίσµατος δι+λού συστήµατος. Θα 
χρησιµο+οιούνται διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσµατος δι+λού συστήµατος και 
σφουγγαρίστρες για τα γραφεία - κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικοί για τα WC. 

• Ηλεκτρικές σκού+ες ε+αγγελµατικού τύ+ου 
• Υφασµάτινες µάκτρες (dust mop), ό+ου δεν µ+ορεί να χρησιµο+οιηθεί ηλεκτρική σκού+α. 
• Σακούλες +λαστικές α+ορριµµάτων, ανθεκτικές, διαφόρων µεγεθών 
• Σφουγγαράκια µε σύρµα, για τρίψιµο µεταλλικών ε+ιφανειών, νι+τήρων και ειδών υγιεινής. 
• Σκάλα 
• Λάστιχο +οτίσµατος 
• Ξεσκονό+ανα 
• Σάρωθρα και φαράσια για τους +εριβάλλοντες χώρους και ό+ου χρειάζεται 

 
β) Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ: 
 

• Να αντα+οκρίνεται +λήρως στις ανάγκες της Υ+ηρεσίας, για καθαριότητα. 
• Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισµού, α+αραιτήτως να είναι +ρώτης 
+οιότητας και +λέον κατάλληλα. 

• Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία και υλικά καθαρισµού να µην +ροκαλούν φθορές 
(βραχυχρόνια και µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξο+λισµό του κτιρίου. 

• Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές να είναι ενεργειακής κλάσης Α. 
• Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 

 
γ) Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ 
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ. 

 
1. Πλήρη και λε+τοµερή +εριγραφή των µηχανηµάτων – εξο+λισµού +ου θα +ροσδιορίζει 

ακριβώς το είδος και τον τρό+ο λειτουργίας τους. Τυχόν α+οκλίσεις α+ό τα καθοριζόµενα στα 
α+αραίτητα µηχανήµατα του τεχνικού εξο+λισµού της +αρούσας, µ+ορούν να γίνουν 
α+οδεκτές α+ό την Ε+ιτρο+ή Αξιολόγησης, εφόσον κριθούν ε+ουσιώδεις. Η ε+ιτρο+ή 
αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει α+ό τον υ+οψήφιο ανάδοχο, διευκρινίσεις 
ε+ί των αναγραφοµένων στην +ροσφορά του, για την +ληρέστερη δια+ίστωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των συσκευών ή ακόµα και την ε+ίδειξη σε λειτουργία των 
συσκευών, χωρίς καµία α+αίτηση του υ+οψηφίου αναδόχου. 

2. ∆ιαφηµιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (prospectus) για τα συγκεκριµένα 
µηχανήµατα – εξο+λισµό +ου θα +εριέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

 
 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
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Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 

1 ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 70 λίτρα 

2 ΧΛΩΡΙΝΗ 62 λίτρα 

3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ  60 λίτρα 

4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60 λίτρα 

5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 32 κιλά 

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 450 ΓΡ. 15 λίτρα 

7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ 290 ΓΡ. 32 τεµάχια 

8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 18 τεµάχια 

9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 25 τεµάχια 

10 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

9 λίτρα 

11 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ 32 τεµάχια 

 

ΙΙ)  ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ: 

� Τα +ροϊόντα καθαρισµού να είναι εγκεκριµένα α+ό το Γενικό Χηµείο του Κράτους.  
� Τα α+ολυµαντικά +ροϊόντα να είναι εγκεκριµένα α+ό τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων. 
� Τα α+ορρυ+αντικά και α+ολυµαντικά +ροϊόντα +ρέ+ει να µην αναδύουν δυσάρεστες 

οσµές, να µην είναι ε+ιβλαβή για την υγεία του +ροσω+ικού και των ε+ισκε+τών και να 
µην +ροκαλούν φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον 
εξο+λισµό του κτιρίου. 

 
ΙΙΙ)  Τα +ροϊόντα καθαρισµού και α+ολύµανσης να +αρέχονται στο +ροσω+ικό του συνεργείου 

καθαρισµού (καθαριστές) στη συσκευασία και µε τη σύνθεση – διάλυση της εταιρείας 
+αραγωγής τους. 

 
 
 
 
 

Β) ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

Α/Α ΧΩΡΟΙ 
Περιγραφή 
εργασιών 

Συχνότητα 

Ώρες εργασίας 
εβδοµαδιαίως 

(5 ηµέρες) 
εκτός αν 

αναφέρεται 
αλλιώς 

Ώρες 
εργασίας/ηµέρα (Η 
αναγωγή γίνεται σε 
αριθµό ωρών σε 
ηµερήσια βάση) 
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1 

Ξεσκόνισµα στα 
έ+ι+λα γραφείων, 

καρεκλών, 
ντουλα+ιών, 
τηλεφώνων, 

αριθµοµηχανών, 
Η/Υ, και στα 
µηχανήµατα 

(φωτοτυ+ικά, fax 
κ.λ.+) 

Σταχτοδοχεία, 
άδειασµα και 
+λύσιµο. 
Καλάθια 

αχρήστων, 

+λύσιµο αλλαγή 

σακούλας 

Καθηµερινά 
35 7 

 

2 

ΓΡΑΦΕΙΑ, 
ΚΟΥΖΙΝΕΣ, WC, 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ, ΧΩΛ, 
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ, 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ, 
ΑΡΧΕΙΑ, 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, 
ΧΩΡΟΙ 

ΠΟΛΛΠΑΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

∆ΡΑΜΑΣ 

Σκού+ισµα και 
σφουγγάρισµα 
δα+έδων µε τα 

+λέον 
ενδεδειγµένα και 
ε+αρκή σε αριθµό 

και +οιότητα 
µηχανήµατα και 

υλικά. 
Ιδιαίτερη 

+ροσοχή 

α+αιτείται κατά 

τον καθαρισµό 

στις γωνίες, κάτω 

α+ό τις 

ντουλά+ες, γύρω 

α+ό µηχανήµατα 

(ό+ως ψύκτες, 

φωτοτυ+ικά κ.λ.+) 

Καθηµερινά 
35 7 
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3 

Πλύσιµο λεκανών 
και σκε+ασµάτων 
αυτών, νι+τήρων, 

βρυσών, 
+λακιδίων, 
καθρε+τών, 

σα+ουνοθηκών  
και δα+έδων  των 
χώρων υγιεινής 
(WC), εσωτερικά 
και εξωτερικά µε 

κατάλληλα 
α+ορρυ+αντικά 

και α+ολυµαντικά 
υλικά.Tα καλάθια 
θα αδειάζονται 
και θα +λένονται 

και θα 
το+οθετείται 
+λαστική 
σακούλα. 

Το+οθέτηση 
χαρτιού υγείας  
(χορηγείται α+ό 
την Υ+ηρεσία) 
Εφιστάται 

ιδιαίτερη +ροσοχή 

και 

σχολαστικότητα 

κατά το 

καθαρισµό των 

χώρων αυτών. 

Καθηµερινά 
35 7 

 

4 

Σκού+ισµα και 

+λύσιµο του 

+εριβάλλοντος 

χώρου του 

κτιρίου. 

2 φορές την 

εβδοµάδα 6 1,2 

 

5 

Καθαρισµός µε 

ηλεκτρική σκού+α 

των υφασµάτινων 

ε+ιφανειών των 

καθισµάτων. 

1 φορά την 

εβδοµάδα 5 1 

 

6 

Καθαρισµός των 

υαλο+ινάκων του 

ισογείου 

εσωτερικά – 

εξωτερικά και των 

υαλο+ινάκων των 

ανελκυστήρων. 

1 φορά την 

εβδοµάδα 5 1 

 

7 

Ξεσκόνισµα 

φωτιστικών 

1 φορά τον 

µήνα 2 0,4 
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8 

Καθαρισµός των 

κιγκλιδωµάτων 

των 

κλιµακοστασίων 

1 φορά τον 

µήνα 2,5 0,5 

 

9 

Καθαρισµός των 

εσωτερικών 

θυρών. 

1 φορά τον 

µήνα 6,5 1,3 

 

10 

Καθαρισµός  

υαλοστασίων 

(εσωτερικά-

εξωτερικά), 

εξωτερικών θυρών 

και κοινόχρηστων 

χώρων 

1 φορά τον 

µήνα 5 1 

 

11 

Καθαρισµός των 

υ+όγειων χώρων 

του κτιρίου. 

1 φορά την 

εβδοµάδα 3 0,6 

 

12 

Καθαρισµός του 

δώµατος και του 

εξωτερικού 

κιγκλιδώµατος. 

1 φορά τον 

µήνα 4,5 0,9 

 

13 
Πλύσιµο χαλιών 

1 φορά τον 

χρόνο 0,5 0,1 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ) 29 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ = 29 

 

Ελάχιστος α'οδεκτός αριθµός ατόµων και ωράριο λειτουργίας. 
Θα χρησιµο+οιούνται κατ' ελάχιστο ε'τά (7) άτοµα ηµερησίως εκ των ο+οίων το ένα θα α+ασχολείται 
καθηµερινά σε ωράριο +λήρους λειτουργίας του ∆ήµου (7.30 – 15.30). Τρία (3) άτοµα θα α+ασχολούνται 
τρεις ώρες καθηµερινά (µερική α+ασχόληση) και άλλα τρία (3) τέσσερις ώρες καθηµερινά (µερική 
α+ασχόληση), σε συνεννόηση µε την αναθέτουσα αρχή. Το σύνολο των ωρών σε ηµερήσια βάση 
ανέρχεται σε 29.  
 
 
 

Γ) ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 
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Α/Α 
ΧΩΡΟΙ 

Περιγραφή 
εργασιών 

Συχνότητα 

Ώρες 
εργασίας 

εβδοµαδιαίως 

(5 ηµέρες) 
εκτός αν 

αναφέρεται 
αλλιώς 

Ώρες 
εργασίας/ηµέρα 
(Η αναγωγή 

γίνεται σε αριθµό 
ωρών σε 

ηµερήσια βάση) 

1 

6 (έξι) γραφεία 
κοινωνικών 
υ+ηρεσιών – 
+ρόνοιας (1ος 
όροφος του 

∆ιοικητηρίου) 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

(σκού+ισµα, 
σφουγγάρισµα, 
καθαρισµός 
ε+ί+λων, 

άδειασµα κάδων 
α+ορριµµάτων 

2 φορές την 
εβδοµάδα 

10 2 

2 

1 (Ένα) Γραφείο 
κοινωνικών 
Υ+ηρεσιών – 
+ρόνοιας (1ος 

όροφος 
∆ιοικητηρίου) 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

(σκού+ισµα, 
σφουγγάρισµα, 
καθαρισµός 
ε+ί+λων, 

άδειασµα κάδων 
α+ορριµµάτων) 
και τουαλετών  

Καθηµερινά 5 1 

3 

10 (δέκα) γραφεία 
Πολεοδοµίας και 
1 (ένας) χώρος 
υ+οδοχής (5Ος 

όροφος 
∆ιοικητηρίου) 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

(σκού+ισµα, 
σφουγγάρισµα, 
καθαρισµός 
ε+ί+λων, 

άδειασµα κάδων 
α+ορριµµάτων 

2 φορές την 
εβδοµάδα 

12,5 
2,5 

 

4 

Κέντρο 
Εξυ+ηρέτησης 

Πολιτών (ενιαίος 
χώρος), στο 
ισόγειο του 

∆ιοικητηρίου και 
στο 

ανακαινισµένο 
+αλαιό 

∆ηµαρχείο όταν 
µεταστεγαστεί 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

(σκού+ισµα, 
σφουγγάρισµα, 
καθαρισµός 
ε+ί+λων, 

άδειασµα κάδων 
α+ορριµµάτων, 
καθαρισµός 
υαλο+ινάκων 
των γραφείων) 

6 φορές την 
εβδοµάδα 

6 1 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

(σκού+ισµα, 
σφουγγάρισµα, 
καθαρισµός 
ε+ί+λων, 

άδειασµα κάδων 
α+ορριµµάτων 

2 φορές την 
εβδοµάδα 

10 2 

5 

14 (δεκατέσσερα) 
καταστήµατα 
δηµοτικών και 

το+ικών 
κοινοτήτων στις 

έδρες τους 

καθαρισµός 
υαλο+ινάκων 
των γραφείων 

2 φορές τον µήνα 2,5 0,5 

6 

Αθλητικό 
Πολιτιστικό 

Κέντρο Κραχτίδη 
(οδός Φιλί++ου) 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

∆ευτέρα, 
Τετάρτη & 
Παρασκευή 

α+ό 09.00 – 13.00 

12 2,4 
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και ό+οτε 
α+αιτηθεί κατά 

τα 
Σαββατοκύριακα 

7 

Γυµναστήριο 
Αθλο+αιδιών – 
Κολυµβητήριο 

(οδός 
Ι++οκράτους) 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή α+ό 
09.00 έως 15.00  

και όταν 
α+αιτηθεί για 
διοργάνωση 
εκδηλώσεων 

32 6,4 

8 

∆ηµοτικό Στάδιο 
– Γυµναστήριο 

(οδός 
Μακεδονοµάχων) 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

∆ευτέρα – 
Τετάρτη – 

Παρασκευή α+ό 
09.00 – 14.00 

15 3 

9 

Πνευµατικό 
Κέντρο 

Ξηρο+οτάµου 
(Ξηρο+όταµος) 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

2 φορές την 
εβδοµάδα 

και όταν 
α+αιτηθεί για 
διοργάνωση 
εκδηλώσεων 

(+ερί+ου 5 ανά 
έτος) 

4 0,8 

10 

Αθλητικό – 
Πολιτιστικό 

Κέντρο Καλού 
Αγρού (Καλός 

Αγρός) 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

2 φορές την 
εβδοµάδα 

και όταν 
α+αιτηθεί για 
διοργάνωση 
εκδηλώσεων 

(+ερί+ου 5 ανά 
έτος) 

4 0,8 

11 

Τουαλέτες 
∆ηµοτικού 
Κή+ου 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

Καθηµερινά 
(ε+τά µέρες την 
εβδοµάδα) 

22 3,2 

12 

Τουαλέτες χώρου 
ανά+λασης 
χειµάρρου 
Καλλιφύτου 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

Καθηµερινά 21 3 

13 
Κοινωνικό 

Παντο+ωλείο 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

2 φορές το µήνα 1 0,2 

14 

Κέντρο 
Ενηµέρωσης 
Ε+ισκε+τών 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

2 φορές την 
εβδοµάδα 

2 0,4 

15 Κέντρο Νεότητας 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

2 φορές την 
εβδοµάδα 

5 1  

16 

Κτίριο του 
ανακαινισµένου 

+αλαιού 
δηµαρχείου  

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

Καθηµερινά 45 9 

17 

Αίθουσα 
+ολλα+λών 
χρήσεων Τ.Κ. 
Νικοτσάρα 

Καθαρισµός σε 
όλους τους 
χώρους 

1 φορά την 
εβδοµάδα 

4 0,8 

Σύνολο ωρών (αναγωγή σε ηµερήσια βάση) 40,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ = 40,00 

 

 

Ελάχιστος α'οδεκτός αριθµός ατόµων και ωράριο λειτουργίας. 
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Θα χρησιµο+οιούνται κατ'ελάχιστο έξι (6) άτοµα ηµερησίως εκ των ο+οίων τα τέσσερα (4) θα 
α+ασχολούνται καθηµερινά ε+ί οκταώρου βάσεως, ενώ δύο άτοµα θα εργάζονται καθηµερινά α+ό 
τέσσερις ώρες (µερική α+ασχόληση). Το σύνολο των ωρών σε ηµερήσια βάση ανέρχεται σε 40.  
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∆. ΜΕΛΕΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
«Ανάθεση εργασιών καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων» 

                 
Το σύνολο των +ρος καθαρισµό τετραγωνικών µέτρων ανέρχονται σε 17.927,5 τ.µ. Σύµφωνα µε 

τη µελέτη - τεχνική +εριγραφή +ου αναλυτικά +εριγράφεται  ανωτέρω για την καθαριότητα όλων των 
δηµοτικών κτιρίων για το έτος 2015, α+αιτούνται συνολικά 69 ανθρω+ο-ώρες ηµερήσιας εργασίας, οι 
ο+οίες λαµβανοµένων υ+’όψιν των υ+ηρεσιακών αναγκών θα +αρέχονται α+ό δεκατρία (13) συνολικά 
εργαζόµενους, οι ο+οίοι θα α+ασχολούνται ως εξής (στις οικονοµικές εκτιµήσεις +ου +αρατίθενται δεν 
συµ+εριλαµβάνεται ΦΠΑ):    
 

Αριθµός 
εργαζοµένων 

Ώρες εργασίας 
ανά ηµέρα/ανά 
εργαζόµενο 

Μηνιαίο κόστος 
ανά εργαζόµενο 

Ετήσιο κόστος 
ανά εργαζόµενο 

Συνολικό κόστος 

5 8 1.300,00 € 15.600,00 € 78.000,00 € 
5 4 630,00 € 7.560,00 € 37.800,00 € 
3 3 450,00 € 5.400,00 € 16.200,00 € 

Σύνολο 
εργαζοµένων 13 

    

132.000,00 € 
 

Τα α+αραίτητα αναλώσιµα +ροϊόντα καθαρισµού και α+ολύµανσης +ου +εριγράφονται στο +αράρτηµα 
Γ των όρων της  διακήρυξης του διαγωνισµού για την καθαριότητα των δηµοτικών κτιρίων για το έτος 
2015 εκτιµάται ότι θα κοστίσουν ως εξής (στις τιµές δεν συµ+εριλαµβάνεται ο ΦΠΑ): 
 

Περιγραφή 
+ροϊόντος 

Ποσότητα σε 
µηνιαία 
βάση 

Τιµή µονάδος 
Χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος σε µηνιαία 
βάση χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος σε ετήσια βάση 
χωρίς ΦΠΑ 

Γενικού Καθαρισµού 62 λίτρα 1,65 € 102,30 € 1.227,60 € 
Χλωρίνη 60 λίτρα 0,81 € 48,60 € 583,20 € 
Υγρό καθαρισµού 
τζαµιών 

60 λίτρα 1,09 € 65,40 € 784,80 € 

Σακούλες 
α+ορριµµάτων 

32 κιλά 1.30 € 41,60 € 499,20 € 

Κρεµοσά+ουνο µόνο 
για το ∆ηµαρχείο 

15 λίτρα 1,00 € 15,00 € 180,00 € 

Σφουγγαρίστρες 
ε+αγγελµατικές 450 
γρ. 

32 τεµάχια 2,80 € 89,60 € 1.075,20 € 

Σφουγγαρίστρες 
οικιακές 290 γρ. 

18 τεµάχια 1,70 € 30,60 € 367,20 € 

Σφουγγαράκια 
κουζίνας 

25 τεµάχια 0,36 € 9,00 € 108,00 € 

Καθαριστικό για 
άλατα 

9 λίτρα 1,22 € 10,98 € 131,76 € 

Α+ορροφητικά 
+ανάκια καθαρισµού 
ε+ιφανειών 

32 τεµάχια 1,90 € 60,80 € 729,60 € 

Χαρτί ρολό κουζίνας 
1 κιλού 

15 τεµάχια 1,60 € 24,00 € 288,00 € 

Σύνολο    5.974,56 €  
 

Ε+ι+ροσθέτως και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 στην +ροσφορά 
του κάθε υ+οψήφιου αναδόχου +ρέ+ει να υ+ολογίζεται εύλογο +οσοστό διοικητικού κόστους +αροχής 
των  υ+ηρεσιών, του εργολαβικού του κέρδους καθώς και των νόµιµων υ+έρ δηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων. Εν +ροκειµένω και για τη συγκεκριµένη εργασία εκτιµάται: 
 

1. ∆ιοικητικό κόστος: 2.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 
2. Κρατήσεις υ+έρ δηµοσίου και τρίτων εκτιµώνται στο +οσό των 3.500 € (ετησίως).  

 
Το άθροισµα των ως άνω +οσών ανέρχεται συνολικά σε 144.374,56 €. Με τον υ+ολογισµό ενός +οσοστού 
15,4 % ως εργολαβικό κέρδος ε+ί του ως άνω +οσού φτάνουµε στο συνολικό ύψος των 166.608,24 ή 
204.928,13 € συµ'εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (και για λόγους στρογγυλο+οίησης το συνολικό ύψος του 
+ροϋ+ολογισµού της εν λόγω εργασίας εκτιµάται στο +οσό των 205.000,00 €) Οι 'ροαναφερόµενες τιµές 
διαµορφώθηκαν µετά α'ό έρευνα 'ου έκανε η υ'ηρεσία στις τρέχουσες τιµές εµ'ορίου σε αντίστοιχα 

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Μ-8ΣΕ



33 

είδη και µετά α'ό εκτίµηση των αντίστοιχων εργασιών 'ου έχουν 'ραγµατο'οιηθεί κατά τα 
'ροηγούµενα οικονοµικά έτη.  
        ∆ράµα, 1/10/2014 
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ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΕΣ / 

ΕΤΟΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 12ΜΗΝΟ 

Μηνιαίο 

Σύνολο

Πρωί

12 ΜΗΝΕΣ 5 8 40 0,00 0,00

0,00 0,00

Αντικατάσταση Υπαλλήλων σε Άδειες Ετήσιο Κόστος / 12 µήνες .= 1 µήνας αντικατάσταση 0,00 0,00

0,00 0,00

∆. ΠΑΣΧΑ 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ΒΑΡΕΑ 0,00 0,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ 0

0,00 0,00

ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΕΣ / 

ΕΤΟΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 12ΜΗΝΟ  

Μηνιαίο 

Σύνολο

Πρωί

12 ΜΗΝΕΣ 5 4 20 0,00 0,00

0,00 0,00

Αντικατάσταση Υπαλλήλων σε Άδειες Ετήσιο Κόστος / 12 µήνες .= 1 µήνας αντικατάσταση 0,00 0,00

0,00 0,00

∆. ΠΑΣΧΑ 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ΜΙΚΤΑ 0,00 0,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ 0

0,00 0,00

ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΕΣ / 

ΕΤΟΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 12ΜΗΝΟ  

Μηνιαίο 

Σύνολο

Πρωί

12 ΜΗΝΕΣ 3 3 9 0,00 0,00

0,00 0,00

Αντικατάσταση Υπαλλήλων σε Άδειες Ετήσιο Κόστος / 12 µήνες .= 1 µήνας αντικατάσταση 0,00 0,00

0,00 0,00

∆. ΠΑΣΧΑ 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ΜΙΚΤΑ 0,00 0,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ 0

0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΙΝ. Α+Β+Γ) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23% 0,00 0,00

0,00 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γενικό Ετήσιο Σύνολο Εργατικών Με Εργοδοτικές Εισφορές

Γενικό Ετήσιο Σύνολο Εργατικών

Εργοδοτικές Εισφορές 

∆. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Επίδοµα Αδείας

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Γενικό Ετήσιο Σύνολο Μεικτών Αποδοχών

A - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 1.1.2015 - 31.12.2015

Γενικό Ετήσιο Σύνολο Μεικτών Αποδοχών

∆. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Επίδοµα Αδείας

Γενικό Ετήσιο Σύνολο Εργατικών

Εργοδοτικές Εισφορές 

Γενικό Ετήσιο Σύνολο Εργατικών Με Εργοδοτικές Εισφορές

Φ.Π.Α.

Με ΦΠΑ 23%

Εργολαβικό Κέρδος

Σύνολο Κόστους

Κρατήσεις

Συνολικό Ετήσιο Κόστος

Εργοδοτικές Εισφορές 

∆ιοικητικό κόστος

Αναλώσιµα & Μέσα Καθαρισµού

Απόσβεση Μηχανηµάτων

Γενικό Ετήσιο Σύνολο Εργατικών Με Εργοδοτικές Εισφορές

Επίδοµα Αδείας

Γενικό Ετήσιο Σύνολο Εργατικών

Γενικό Ετήσιο Σύνολο Μεικτών Αποδοχών

∆. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
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Α) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονοµασία Τρά+εζας............................................................................... 
Κατάστηµα............................................................................................. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου 66100 ∆ράµα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την +αρούσα ε+ιστολή ανέκκλητα και 
ανε+ιφύλακτα, +αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του +οσού των 
..................................................................................................... ευρώ υ+έρ της εταιρείας … 
........................................................................................ ∆/νση ............................................................................... 
για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της ................................................................... για την 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου ∆ράµας, σύµφωνα µε την υ+΄ αριθµ 
...................... διακήρυξη σας. 
Η +αρούσα εγγύηση καλύ+τει µόνο τις υ+οχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. +ου α+ορρέουν α+ό τη συµµετοχή 
του στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το +αρα+άνω +οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά α+ό µέρους 
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α+αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
α+ό την α+λή έγγραφη ειδο+οίηση σας. 

Α+οδεχόµαστε να +αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α+ό α+λό έγγραφο της Υ+ηρεσίας σας, µε 
την +ροϋ+όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ+οβληθεί +ριν α+ό την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε +ερί+τωση κατά+τωσης της εγγύησης, το +οσό της κατά+τωσης υ+όκειται σε +άγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η +αρούσα ισχύει µέχρι και την ...........................................  

Βεβαιούται υ+εύθυνα ότι το +οσό των εγγυητικών µας ε+ιστολών +ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆ συνυ+ολογίζοντας και το +οσό της +αρούσας, δεν υ+ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων +ου έχει 
καθορισθεί α+ό το Υ+ουργείο Οικονοµικών για την Τρά+εζά µας. 

 

Β) YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τρά+εζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................…  

 

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου 66100 ∆ράµα  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την +αρούσα ε+ιστολή ανέκκλητα και 
ανε+ιφύλακτα, +αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του +οσού των 
........................................... ευρώ υ+έρ της Εταιρείας............................................................................. ∆/νση 
......................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης …………………………..  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
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συνολικής αξίας ………………………… για την Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των δηµοτικών κτιρίων 
του ∆ήµου ∆ράµας. 
Η +αρούσα εγγύηση καλύ+τει µόνο τις υ+οχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας +ου α+ορρέουν α+ό την καλή 
εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το +αρα+άνω +οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά α+ό µέρους 
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α+αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
α+ό την α+λή έγγραφη ειδο+οίησή σας. 

Α+οδεχόµαστε να +αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α+ό α+λό έγγραφο της Υ+ηρεσίας σας, µε 
την +ροϋ+όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ+οβληθεί +ριν α+ό την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε +ερί+τωση κατά+τωσης της εγγύησης, το +οσό της κατά+τωσης υ+όκειται σε +άγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η +αρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υ+εύθυνα ότι το +οσό των εγγυητικών µας ε+ιστολών +ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆ συνυ+ολογίζοντας και το +οσό της +αρούσας, δεν υ+ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων +ου έχει 
καθορισθεί α+ό το Υ+ουργείο Οικονοµικών για την Τρά+εζά µας. 

 
 

 

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΑΑ/Α

Πελάτης 

(Ε'ωνυµία- 
διεύθυνση - 

τηλέφωνο - Fax) 

Σύντοµη  
'εριγραφή 

Έργου 

∆ιάρκεια 
Εκτέλεσης 

Έργου 

Τό'ος 
Παροχής 

Υ'ηρεσιών 

Προϋ'ο-
λογισµός 

Παρούσα 
Φάση- 

Παρατηρήσεις 

       

       

       

      ….. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ Η Μ Ο Σ    ∆ Ρ Α Μ Α Σ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 

 
 

 
 

 
 
 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  -----.-----,--- ευρώ  

(χωρίς ΦΠΑ) 
Στη ∆ράµα σήµερα την ….. του µηνός …………………………. Ηµέρα …………. και ώρα …….., 

τα +αρακάτω συµβαλλόµενα µέρη: αφενός µεν ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ +ου εκ+ροσω+είται νόµιµα α+ό το 
∆ήµαρχο Χριστόδουλο Μαµσάκο και αφ' ετέρου ο  ………………………………., κάτοικος …………., οδός 
…………………………., ΤΚ ………., µε ΑΦΜ: ……………………., συνοµολόγησαν την +αρούσα σύµβαση 
για την υλο+οίηση της εργασίας «Εργασίες καθαριότητας ∆ηµοτικών κτιρίων»,  µετά την έγκριση της 
σύναψης αυτής µε βάση την ------/2014 Α+όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ράµας, την ------/------- 
α+όφαση της Οικονοµικής Ε+ιτρο+ής και την ------/------- α+όφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Α+οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης +ερί ελέγχου της νοµιµότητάς της και συµφώνησαν 
τους όρους +ου αναγράφονται +αρακάτω. 

Στη συνέχεια ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους θα ονοµάζεται ∆ΗΜΟΣ και ο δεύτερος  
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ.    

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  Με τη σύµβαση αυτή ο ∆ΗΜΟΣ αναθέτει και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υ+οχρέωση να 
+ροβεί στην εκτέλεση εργασιών καθαριότητας α+ό 1/1/2015 και µέχρι την 31/12/2015 των δηµοτικών 
κτιρίων, ό+ως αυτά αναλυτικά +εριγράφονται στα +αραρτήµατα +ου συνοδεύουν το +αρόν 
συµφωνητικό και σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις υ+οδείξεις της Υ+ηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΤΕΥΧΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Τη σύµβαση συνα+οτελούν τα +αρακάτω ως ένα ενιαίο σύνολο: 
1. Το +αρόν συµφωνητικό. 
2. Η διακήρυξη της δηµο+ρασίας µε το σύνολο των ε+ισυνα+τόµενων σ’αυτήν +αραρτηµάτων.  
3. Η οικονοµική  +ροσφορά του αναδόχου.  
4. Η τεχνική +ροσφορά του αναδόχου. 
 

Η σειρά µε την ο+οία αναγράφονται τα ανωτέρω τεύχη καθορίζει και τη σειρά ισχύος των διατάξεών 
τους σε +ερί+τωση ασυµφωνίας µεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ -  ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1. Το συµβατικό τίµηµα της εργασίας ανέρχεται µηνιαίως σε ……………………… χωρίς ΦΠΑ και σε 

…....................... µε ΦΠΑ (23%). 

2. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε δύο µήνες µε την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
έργου από την αρµόδια επιτροπή επίβλεψης των εργασιών. Η καταβολή θα γίνεται µε την 
προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων. Συγκεκριµένα θα 
γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% σύµφωνα µε τον Ν.2198/94 και 0,10% για τις 
λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και όσων άλλων 
κατά νόµο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υπογραφής του παρόντος.   

 
3. Η αξιολόγηση της ποσότητας - ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται 

καθηµερινά από µέλη της αρµόδιας Επιτροπής Επίβλεψης των υπηρεσιών καθαριότητας των 
δηµοτικών κτιρίων η οποία συγκροτήθηκε αρµοδίως. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει 
ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, τότε αρνείται να υπογράψει την 
παραλαβή των εργασιών, συντάσσει Πρακτικό µη παραλαβής των εργασιών που τυχόν δεν 
πραγµατοποιήθηκαν (αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου που δεν εκτελέστηκε) και 
παραπέµπει το θέµα στην αναθέτουσα αρχή (καθώς και την πρότασή της για πιθανές κυρώσεις 
προς τον ανάδοχο). Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει κατά πρώτον είτε να κάνει έντονη υπόδειξη 
στον ανάδοχο να τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο κρίνει σε πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων της. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να µην τηρεί τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις, η αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης, 
καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του. Αντισυµβατική ενδεικτικά λογίζεται η 
συµπεριφορά του αναδόχου εφόσον: α) ∆εν χρησιµοποιεί το αναγκαίο προσωπικό. β) Το 
προσωπικό του δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που η αναθέτουσα αρχή θέτει µε τη 
σύµβαση. γ)  Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη. δ) η ποιότητα 
και ποσότητα των απαραίτητων προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης είναι ελλειπής κλπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Παράρτηµα ΣΤ’ 
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1. Ως έναρξη των εργασιών καθορίζεται η 1/1/2015, ενώ η 31η ∆εκεµβρίου 2015 ορίζεται  ως  ηµεροµηνία 
λήξης της και ολοκλήρωσης όλων  των  µε την +αρούσα σύµβαση ανατιθεµένων  εργασιών.  

 
2. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να +αρατείνει µονοµερώς και για χρονικό διάστηµα ενός 

διµήνου τη σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, καταβάλλοντας το µηνιαίο κόστος +ου αντιστοιχεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του +αρόντος συµφωνητικού.  
 

3. Η Παροχή Υ+ηρεσιών Καθαριότητας θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, ό+ως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 του +αρόντος συµφωνητικού και τις ε+ί µέρους εντολές - οδηγίες της αρµόδιας 
ε+ιτρο+ής.  
 

4. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκ+τωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει 
ο+οιαδή+οτε α+οζηµίωση, αν αυτός δεν εκ+ληρώνει ή εκ+ληρώνει +ληµµελώς τις συµβατικές τους 
υ+οχρεώσεις ή +αραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, µετά α+ό +ρόταση της Ε+ιτρο+ής +αραλαβής και 
α+όφαση της αναθέτουσας αρχής. Ακόµη, σε +ερί+τωση +ληµµελούς εκτέλεσης του έργου, η αναθέτουσα 
αρχή διατηρεί το δικαίωµα µη καταβολής µέρους ή όλης της α+οζηµίωσης +ου αφορά στο συγκεκριµένο 
έργο. Συγκεκριµένα, για την α+οκατάσταση της ζηµιάς ή βλάβης, +ου θα +ροκληθεί α+ό την +ληµµελή 
εκτέλεση του έργου καθαριότητας, θα ε+ιβάλλεται στον ανάδοχο, α+ό την αναθέτουσα αρχή, αντίστοιχου 
+οσού +οινική ρήτρα, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των +αραλείψεων του, +αρακρατούµενη α+ό 
τη µηνιαία αµοιβή του. Σε +ερί+τωση υ+οτρο+ής η +ιο +άνω ρήτρα θα δι+λασιάζεται, διατηρούµενου 
του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου εκ+τώτου. Αν ο ανάδοχος 
διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, +ριν την ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου 
σύµβασης, υ+οχρεούται στην καταβολή +οινικής ρήτρας ηµερησίως για κάθε ηµέρα διακο+ής και µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης, ίσης µε το 1/30 της µηνιαίας αµοιβής του. Στην ανωτέρω 
+ερί+τωση η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να κηρύξει έκ+τωτο τον ανάδοχο, να +ροβεί σε α+ευθείας 
ανάθεση (µε ελεύθερη τιµή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει, α+ό τον έκ+τωτο ανάδοχο, 
την τυχόν +ροκύ+τουσα διαφορά τιµής, +αράλληλα µε την αξίωση για κατά+τωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης υ+έρ αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει 
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   

4. Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχολεί καθηµερινά ο ανάδοχος θα είναι πέντε (5) 
εργάτες καθαριότητας οκτάωρης απασχόλησης, πέντε (5) τετράωρης απασχόλησης και τρεις 
(3) τρίωρης απασχόλησης. Οι ηµέρες εργασίας καθώς και τα ωράριά των ως άνω 
εργαζοµένων θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ήµο ∆ράµας.  

5. Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι είναι η ΕΘΝΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των ετών 2010, 2011 έως και 2014, µε την οποία 
καθορίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών όλης της χώρας, όπως αυτή προσαρµόστηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012. 

6. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των 
εργαζοµένων ανέρχεται στο ποσό των ---.---,--- € µηνιαίως. 

7. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων, όπως αυτά νοµίµως προκύπτουν 
από το είδος της σύµβασής τους µε τον ανάδοχο, µε βάση τα προϋπολογισµένα ποσά 
ανέρχεται σε -.---,-- € µηνιαίως. 

8. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο θα προσδιοριστούν µε βάση τον καθορισµό των 
ωραρίων.  

9. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων της 
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. 
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10. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας σε οποιονδήποτε τρίτο, 
των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί 
µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 

11. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία ή βλάβη 
που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί για την 
υλοποίηση του συµβατικού έργου. 

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην 
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα 
εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
1. Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατέθεσε στο ∆ΗΜΟ εγγύηση για την καλή εκτέλεση του  έργου,  +ου  +αρέχεται µε την 

αριθµ. ……………………………………. Εγγυητική ε+ιστολή της …………………………. Τρά+εζας 
∆ράµας +οσού …………………………………………………………… ευρώ (€ --.---,--),  +ου αντιστοιχεί στο 
5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, χωρίς τον ΦΠΑ.  

 
2. Η  εγγύηση  +ου  +ροβλέ+εται στην +ροηγούµενη +αράγραφο καλύ+τει στο σύνολό της χωρίς καµία 

διάκριση την +ιστή εφαρµογή α+ό µέρους του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε 
α+αίτηση του ∆ΗΜΟΥ κατά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ +ου +ροκύ+τει α+ό την εκτέλεση της σύµβασης αυτής. 

 

3. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας  μετά την οριστική 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο - ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ε+ιβαρύνεται µε τις όλες νόµιµες κρατήσεις, ό+ως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς 
και µε τις δα+άνες δηµοσίευσης (της αρχικής, καθώς και τυχόν ε+αναλη+τικών) της διακήρυξης. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, θα 

καταβάλλεται από το Δήμο στον Ανάδοχο πέρα από το συμβατικό τίμημα. 

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 Η  σύµβαση  διέ+εται α+ό:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α+οκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ +ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων 
έργων, +ροµηθειών και υ+ηρεσιών». 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/15-01-1980) 
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δα+ανών του Κράτους» 
6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί +ροµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
7. Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική +ροστασία κατά το στάδιο +ου +ροηγείται της 

σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υ+ηρεσιών σύµφωνα µε την 
οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α΄125) 
9. Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Οργανισµών Το+ικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 
11. Τις διατάξεις της +αρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011 (ΦΕΚ Α’ 204) 
12. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) 
13. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

δηµοσίων συµβάσεων και άλλες διατάξεις”, ό+ως τρο+ο+οιήθηκε µε την υ+ο+αράγραφο ΣΤ 20 
του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 

14. Την Υ.Α Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές λε+τοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)” 

15. Τη µε αριθµ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα “Ενηµέρωση για 
το εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)” 
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Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

της Δράμας.  

Η +αρούσα συνετάχθη και υ+εγράφη σε +έντε (5) +ρωτότυ+α α+ό τα ο+οία τα δύο +αρέλαβε ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

ΟΙ  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 

       Ο ανάδοχος                                                                                       Για το ∆ήµο ∆ράµας 
 
………………………………………………. 
                  Χριστόδουλος Μαµσάκος 

                                                                                                                    ∆ήµαρχος ∆ράµας 
 

 

         Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
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