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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 3/2012 

Προκήρυξη ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου ή  αναδόχων 
υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, για το έτος 2012. 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 " ∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση 
θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και 
ρύθµιση συναφών θεµάτων». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ  247/Α/1995 ) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, κ.λ.π.» 
6. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2001/18/ΕΚ». 
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07’) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου κλπ». 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.  2198/1994 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος». 
9. Τις διατάξεις του Π.∆. 370/1995 (199/Α/1995) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί 

Προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 
105/2000. 

10. Το άρθρο 68 του  Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010 ), περί συµβάσεων εργολαβίας εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών. 
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11. Την αρ. 35130/739/9-10-2010 (ΦΕΚ 1291/2010 Β΄), απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
περί αύξησης των χρηµατικών ποσών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010  «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 
13. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

14. Τις διατάξεις του Νόµου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007)  «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων φορέων 
του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο» 

15. Την µε αρ. πρωτ. Π1/4240/14-01-2010 εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών. 

16. Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις και τις ανάγκες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -  
∆υτικής Μακεδονίας για το οικονοµικό έτος 2012. 

17. Τις µε αριθµ. 7938/2172/13-02-2012, 8359/2240/13-02-2012 και 8848/2368/16-02-2012                                           
Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας. 

18. Την  µε αριθµ.9603/582/22-02-2012 Απόφαση  Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του 
Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. 

19. Την µε αριθµ.  504/9476/21-02-2012  Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του 
Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Θεσπρωτίας. 

20. Την µε αριθµ. 9431/341/20-02-2012  Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του 
Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Πρέβεζας. 

21. Την µε αριθµ. 6392/161/09-02-2012 Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του 
Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Καστοριάς. 

22. Τις µε αριθµ. 8378/1047/21-02-2012 & 8292/21-02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης 
υποχρέωσης του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Κοζάνης. 

23. Την µε αριθµ. 8439/308/21-02-2012  Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του 
Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Φλώρινας. 

24. Την µε αριθµ. πρωτ. 7807/2151/10-02-2012 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης των διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας. 

25. Την µε αριθµ. πρωτ. 7806/2150/10-02-2012 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων & 
προσφυγών για τη διεξαγωγή διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

26. Την ανάγκη διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου ή 
αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 
– ∆υτικής Μακεδονίας , για το έτος 2012, µε τη διαδικασία του επείγοντος. 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 

 

1. ∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου ή 
αναδόχων καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας για το έτος 2012, συνολικού προϋπολογισµού 
(συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.) ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΙΩΝ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ( 87.291,00 €) τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό 
προϋπολογισµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -  ∆υτικής Μακεδονίας (Κωδικός 
Αριθµός Εξόδου –ΚΑΕ 0875- Ειδικοί Φορείς 99324/071, 99324/072 & 99324/073). 

2. Το ανωτέρω ποσό κατανέµεται, ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  ανά  Περιφερειακή Ενότητα (κατά την έννοια του Νοµού),   
ως εξής : 
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Π.Ε. (Νοµός) 
ΚΤΙΡΙΑ 

των υπηρεσιών της 
Α.∆. 

 
∆ιεύθυνση 

 
Επιφάνεια  
(σε τ.µ.) 

 
Μηνιαίο 
τίµηµα 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΤΟΥΣ (ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ 

ΜΗΝΕΣ) 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης 

Περ/κή Οδός & 
Ελ. Βενιζέλου - 

ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

Περ/κή Οδός - 
ΑΡΤΑ 

 
 

761,00 

 
 

608,00 

 
 

5.472,00 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης 

Π. Τσαλδάρη 31 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

Π. Τσαλδάρη 21  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

 
 

626,55 

 
 

563,00 

 
 

5.067,00 

Α’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα  

Βορείου Ηπείρου 
20 (ισόγειο) 

Βορείου Ηπείρου 
17 

 
1080,30 

 
1.080,00 

 
9.720,00 

Μ. Κοτοπούλη 68 
Μ. Κοτοπούλη 62 

(4ος όροφος) 
931,00 744,00 

Β’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα 

Μ. Κοτοπούλη 62 
(2ος & 3ος όροφος) 

1018,00 815,00 

 
 

14.031,00 

Γ’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα 

5ο χλµ. Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - 
Κόνιτσας 

975,50 975,00 8.775,00 

∆ασαρχείο 
Κόνιτσας 

Κόνιτσα 213,00 250,00 2.250,00 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

∆ασαρχείο 
Μετσόβου 

Μέτσοβο 120,00 200,00 1.800,00 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης 

Ελ. Βενιζέλου 2 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

Λ. Ειρήνης 43 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

 
570,00 

 
456,00 

 
4.104,00 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

∆ιοικητήριο 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

 
773,00 

 
619,00 

 
5.571,00 
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3. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς (βάσει του άρθρου 2 του Π.∆. 
118/2007) για µία, για περισσότερες ή για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες καθώς και 
για κάθε κτιριακό συγκρότηµα  ξεχωριστά, όπως αναλύονται στον παραπάνω πίνακα.  

Αναλυτικότερα  παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς : 

- Για όλες τις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

- Για όλες τις υπηρεσίες σε κάθε περιφερειακή ενότητα. 

- Για όλα τα κτιριακά συγκροτήµατα στην έδρα (Ιωάννινα) ή για το καθένα 
ξεχωριστά, καθώς και για τα ∆ασαρχεία (Κόνιτσας και Μετσόβου). 

- Για όλες τις Υπηρεσίες στην Κοζάνη και το ∆ασαρχείο Τσοτυλίου. 

- Για κάθε ∆ασαρχείο,  ξεχωριστά. 

Ειδικότερα για την έδρα (Ιωάννινα) δε θα γίνονται δεκτές προσφορές, που δεν αφορούν 
και τα τρία κτιριακά συγκροτήµατα. Όµως υπάρχει η δυνατότητα η προµήθεια να 
ανατεθεί σε περισσότερους από έναν ανάδοχο ανάλογα µε τη πιο συµφέρουσα προσφορά 
ανά κτιριακό συγκρότηµα. 

4. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το χαµηλότερο µηνιαίο τίµηµα, ανεξαρτήτως διάρκειας 
της σύµβασης. 

5. Ο διαγωνισµός (αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση) θα διενεργηθεί στις 
19/03/2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού – Τµήµα Προµηθειών 
και ∆ιαχείρισης Υλικού, Βορείου Ηπείρου 20 (ισόγειο) στα Ιωάννινα. 

6. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
και ∆ηµοσίων Συµβάσεων) : 02/03/2012, ηµέρα Παρασκευή. 

7. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον ελληνικό ηµερήσιο τύπο: 02/03/2012, ηµέρα Παρασκευή. 

8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης των διαγωνισµών. 

Α’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα  

- ΖΕΠ Κοζάνης 
- Λευκόβρυση  

Κοζ. 
6.600,00 2.225,00 20.025,00 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ασαρχείο 
Τσοτυλίου 

Τσοτύλι 500,00 300,00 2.700,00 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

∆ιοικητήριο 
Πτολεµαίων 1 
ΦΛΩΡΙΝΑ 

 
1.080,00 

 
864,00 

 
7.776,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.699,00 87.291,00 
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9. Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται  µέχρι 19/03/2012 και ώρα 10.00 π.µ.  Όταν οι  
προσφορές αποστέλλονται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να περιέρχονται στην 
υπηρεσία µας το αργότερο µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού ηµέρας 
και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη. Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται µετά 
τις παραπάνω προθεσµίες, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

10. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά 
ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί  και οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. Στο διαγωνισµό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν 
έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών τους. 

11. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τον προσφέροντα, για εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού (δηλαδή µέχρι 19/07/2012). Οι τιµές 
δεσµεύουν τον προµηθευτή που θα αναδειχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και της 
ενδεχόµενης παράτασής της. 

12. Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη 
και τα παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος της, θα εφαρµοστούν τα 
οριζόµενα από  τον Κανονισµό Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007). 

13. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τα έντυπα και τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από 
την υπηρεσία µας στα τηλέφωνα: 2651360338 (κ. Ντάγιου),  2651360339 (κ. Θεοδόση), 
2651360319 (κ. Προβατάρη), απ’ όλα τα Τµήµατα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας,  
Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) καθώς και από τα ∆ασαρχεία Κόνιτσας, Μετσόβου και 
Τσοτυλίου. 

14. Ακολουθεί αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης καθώς και υπόδειγµα σύµβασης 
αναπόσπαστα της παρούσας. 

 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ 
                                

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας 

2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας 

3. ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

            Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας,  Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Μέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των ∆ιαγωνισµών 
2. Μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών των ∆ιαγωνισµών 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 3/2012 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων 
υπηρεσιών καθαριότητας  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, για το έτος 2012 
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Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν επί αποδείξει µέχρι τις 19/03/2012  και ώρα 10.00 π.µ. στη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας (Βορείου 
Ηπείρου 20 – ισόγειο – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ), υπό τη µορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή 
τους και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. 

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις : 

���� Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

���� Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας µας: 

“ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ” 

���� Ο αριθµός διακήρυξης : 3/2012 

���� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού :19-03-2012 

���� Τα στοιχεία του αποστολέα 

���� Η ένδειξη:  “ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ”  

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία ως εξής: 

1. Αναλυτική κατάσταση των προσφορών σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

2. ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή των προσφορών 

Α) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών» µε τα  παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν (πρωτότυπα-
αντίγραφα) : 

1. Εγγύηση συµµετοχής (για κάθε προσφορά ανά περιφερειακή ενότητα και κτιριακό 
συγκρότηµα) στο διαγωνισµό (Σύµφωνα µε το Παράρτηµα V-1), ποσού ίσου µε το 5% 
επί της συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας *,  η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα 
ή άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα αυτό. Το ποσό της Εγγύησης Συµµετοχής 
που αντίστοιχεί σε κάθε περίπτωση (ανάλογα µε την Π.Ε. και το κτιριακό συγκρότηµα για 
τα οποία γίνεται η προσφορά) αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙI. 

Σε περίπτωση που η εγγύηση συµµετοχής δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, που 
αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007 και του υποδείγµατος του 
Παραρτήµατος V-1, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προσφοράς, η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς, η Εγγύηση 
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Συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από 
την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

* Ως προϋπολογισθείσα αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στην Περιφερειακή 
Ενότητα ή το κτιριακό συγκρότηµα για την οποία γίνεται η προσφορά. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία 
θα πρέπει: 

α) να αναγράφονται  τα στοιχεία του διαγωνισµού, 

β) να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα της υποβολής της προσφοράς τους οι προµηθευτές 

•••• δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. 

•••• δεν τελούν  σε πτώχευση και διαδικασία  κήρυξης πτώχευσης. 

•••• είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

•••• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. 

•••• ειδικά για τα Νοµικά Πρόσωπα, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920 ή διαδικασία έκδοσης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης. 

γ) να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται  µετά την αξιολόγηση  των προσφορών σε περίπτωση κατακύρωσης του 
διαγωνισµού. 

3. Παραστατικά εκπροσώπησης,   σε περίπτωση που οι προµηθευτές συµµετέχουν  στο 
διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση γ, του Π.∆ 118/2007) . 

 

Β) Χωριστός  σφραγισµένος φάκελος για την τεχνική προσφορά, στον οποίο θα αναγράφονται 
τα εξής: 

���� Η λέξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

���� Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας: 

“ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ” 

���� Ο αριθµός διακήρυξης : 3/2012 

���� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού : 19-03-2012 
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���� Τα στοιχεία του αποστολέα. 

���� Η Περιφερειακή Ενότητα και το κτιριακό συγκρότηµα  για τα οποία γίνεται η προσφορά. 

 

Μέσα στο  φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται σε δύο αντίγραφα υπεύθυνη δήλωση 
του ν.1599/1986 µε την οποία πιστοποιείται ότι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό διαθέτουν 
τα µηχανήµατα, τα εργαλεία, τα σκεύη και τα υλικά καθαρισµού, όπως αυτά περιγράφονται 
στο  παράρτηµα ΙI . 

Στην περίπτωση προσφοράς σε περισσότερες της µίας Περιφερειακές Ενότητες και σε 
περισσότερα του ενός κτιριακά συγκροτήµατα, ο φάκελος θα περιέχει σφραγισµένους 
υποφακέλους, ξεχωριστούς για κάθε Περιφερειακή Ενότητα και κτιριακό συγκρότηµα, 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

Γ) Χωριστός σφραγισµένος φάκελος για την οικονοµική προσφορά, στον οποίο θα  
αναγράφονται τα εξής: 

���� Η λέξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

���� Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας: 

“ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ” 

���� Ο αριθµός διακήρυξης (3/2012) 

���� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού :19-03-2012 

���� Τα στοιχεία του αποστολέα. 

���� Η Περιφερειακή Ενότητα και το κτιριακό συγκρότηµα  για τα οποία γίνεται η προσφορά. 

Μέσα στο  φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται σε δύο  αντίγραφα η οικονοµική  
προσφορά (επί ποινή απορρίψεως)– παράρτηµα IV  . 

Στην περίπτωση προσφοράς σε περισσότερες της µίας Περιφερειακές Ενότητες ή 
περισσότερα του ενός κτιριακά συγκροτήµατα, ο φάκελος θα περιέχει σφραγισµένους 
υποφακέλους, ξεχωριστό για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή κτιριακό συγκρότηµα, σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω. 

 

∆) Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε τίτλο: “ κατάσταση υπαλλήλων” στον οποίο θα 
περιέχονται επι ποινή αποκλεισµού (Αρθρο 68 του Ν.3863/2010 – ΦΕΚ 115/15-7-2010 τεύχος 
Α΄): 

 α) Κατάσταση στην οποία  θα αναγράφονται: 

���� Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχοληθεί στους χώρους καθαριότητας των 
υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου -  ∆υτικής Μακεδονίας  

���� οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας τους 
���� η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι  
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���� το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές 
τους (συµπεριλαµβανοµένου εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους, αναλώσιµων, 
εργολαβικού κέρδους και  κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου και υπέρ τρίτων)   

���� το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών τους που αναλογούν στα παραπάνω ποσά και  τα 
τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού που αναλογούν σε κάθε άτοµο. 

 β) Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 

2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια. 

Οι προσφορές πρωτοκολλούνται από την αρµόδια υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και 
παραλαµβάνονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των ∆ιαγωνισµών αµέσως πριν 
την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζονται µε την 
παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που έχουν αποσταλεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν 
αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, παραδίνονται στην αρµόδια 
επιτροπή πριν από την εκπνοή της προθεσµίας  και αποσφραγίζονται µαζί µε τις υπόλοιπες µε την 
παρακάτω διαδικασία: 

1. Αριθµείται, µονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

2. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς (ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται σ’ αυτό το στάδιο, αλλά µονογράφεται και 
σφραγίζεται από την επιτροπή). 

3. Σφραγίζονται και µονογράφονται από την επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. 

4. Καταχωρούνται  οι προµηθευτές και τα δικαιολογητικά τους, σε κατάσταση  η οποία 
υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή. 

5. Οι αποδεκτές οικονοµικές προσφορές  (που πληρούν και τις τεχνικές προδιαγραφές), 
προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης ενώ αυτές που  κρίνονται   ως µη  αποδεκτές, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για  την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών επισηµαίνονται τα εξής: 

� Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. 

� Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχουν,  θα πρέπει 
να είναι καθαρογραµµένες και µονογραµµένες  από τον προσφέροντα και να 
µονογράφονται κατά τον έλεγχο και από την επιτροπή. 

� Κάθε προσφορά ασαφής, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Στην οικονοµική προσφορά αναγράφεται και η λήξη της: 19/07/2012. 

� Γίνεται η κατακύρωση υπέρ του προµηθευτή µε τη χαµηλότερη µηνιαία τιµή. 

� Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού λαµβάνεται υπόψη και η 
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

� Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

� Οι συµµετέχοντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά ότι έλαβαν γνώση των όρων της 
διακήρυξης. 
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� Κάθε προσφορά συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης. 

� Σε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπιστώσει ότι οι προσφερόµενες τιµές είναι 
αρκετά χαµηλές, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αµφιβολίες για την αξιοπιστία τους, 
µπορεί να ζητήσει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά,  για την αιτιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών. 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  η υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως το αποτέλεσµα στον 
προσφέροντα υπέρ του οποίου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στους λοιπούς συµµετέχοντες. 

Ο προµηθευτής  υποχρεούται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
(άρθρο 6 του Κ.Π.∆. 118/2007), να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής 
δικαιολογητικά: 

 

∆ικαιολογητικά που απαιτούνται µετά την αξιολόγηση των προσφορών 

Α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το 
οποίο να προκύπτει ότι  δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου από 
την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση ή διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικά αρµόδιων  αρχών  από τα οποία να προκύπτουν ότι  α)είναι ασφαλιστικά 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
τόσο των ιδίων των εργοδοτών όσο και του προσωπικού που ενδεχοµένως απασχολούν  
(κύριας και επικουρικής)  και β) είναι φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις , κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της απόφασης. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους σ’ 
αυτό, το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι σ’ αυτό  µέχρι την επίδοση της ειδοποίησης . 

Β) Οι  αλλοδαποί : 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους , έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, 
από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία, 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης ή σε άλλη 
ανάλογη κατάσταση και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις περί ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενηµερότητας . 
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3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους µε το οποίο θα 
πιστοποιείται  ότι ήταν εγγεγραµµένοι  στο οικείο επιµελητήριο  ή σε άλλες επαγγελµατικές 
οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού   και ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι σ’ αυτό  µέχρι την επίδοση της ειδοποίησης. 

Γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Τα κατά περίπτωση  (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) παραπάνω δικαιολογητικά. 

2. Πιστοποιητικά αρµόδιων αρχών ( Εφετείο για τις Α.Ε. ,Πρωτοδικείο για τις Ο.Ε.  και Ε.Ε. 
κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτουν  ότι δεν τελούν υπό κοινή ή  ειδική εκκαθάριση ή 
διαδικασία τέτοιων περιπτώσεων. 

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο των Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί αµετάκλητα για  κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 
60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια 
χρεοκοπία. 

∆) Οι συνεταιρισµοί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 
43 του Π.∆. 60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, 
και δόλια χρεοκοπία 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από 
την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση ή διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης και ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. 

3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής, ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

Ε) Οι ενώσεις προµηθευτών 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε  προµηθευτή - ανάδοχο που συµµετέχει 
στην ένωση. 

Η µη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από το 
διαγωνισµό. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε 
ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Όταν ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, ακολουθεί κατακύρωση στην 
αµέσως επόµενη συµφέρουσα προσφορά και ούτω καθ’ εξής. 

5.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στο τελικό στάδιο, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση  στον προµηθευτή - ανάδοχο (ή τους 
προµηθευτές - αναδόχους) η οποία περιλαµβάνει το προς είδος υπηρεσιών, τη συµφωνία 
κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης, το σχέδιο της σύµβασης (Παράρτηµα VI) και την 
προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
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Ο προµηθευτής - ανάδοχος (ή οι προµηθευτές - ανάδοχοι), υποχρεούται δέκα (10) µέρες µετά την 
κοινοποίησή  της να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης,  προσκοµίζοντας ταυτόχρονα και 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 10% επί της συµβατικής αξίας* χωρίς το Φ.Π.Α. 
(Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του  Παραρτήµατος V-2) η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή 
άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα αυτό. Σε περίπτωση που η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, που αναγράφονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 
118/2007 και του υποδείγµατος του Παραρτήµατος V-2 , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

* Ως συµβατική αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στην Περιφερειακή ενότητα  ή το 
κτιριακό συγκρότηµα για την οποία γίνεται η προσφορά. 

Εάν ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) δεν προσέλθει, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 34 του 
Π.∆ 118/2007. 

Η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα από την υπογραφή της. Σε περίπτωση αθετήσεως 
οποιουδήποτε όρου της Συµβάσεως που θα υπογραφεί, θα εφαρµόζονται οι κείµενες περί 
προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα ∆ιατάξεις. 

Η ισχύς της συµβάσεως  που θα συναφθεί θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα λήγει την 31-12-
2012. 

Η χρονική διάρκεια της συµβάσεως  αυτής µπορεί να παραταθεί  µονοµερώς µέχρι την 
υπογραφή της σύµβασης του επόµενου έτους. 

 

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η σχετική σύµβαση θα υπογραφεί από τη Γενική Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, για λογαριασµό όλων των ενδιαφεροµένων Υπηρεσιών και τον 
ανάδοχο. Κατά τα λοιπά η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους ειδικούς 
όρους του Παραρτήµατος Ι. 

 

7.ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Πληρωµή 

Η πληρωµή της αµοιβής των εργασιών καθαριότητας, που βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, θα γίνεται στον 
ανάδοχο µε προσκόµιση : 

α) αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας από τη ∆ΟΥ για τυχόν χρέη προς το ∆ηµόσιο,  

β) αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ και τυχόν άλλα ασφαλιστικά ταµεία των 
επιτηδευµατιών (Ο.Α.Ε.Ε., Ταµείο Εµπόρων) για το ότι είναι ενήµερος µέχρι ένα µήνα πριν από 
την έκδοση του τιµολογίου και  

γ) βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής εργασιών περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει 
συµβατικών του υποχρεώσεων.  
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Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ,  2% χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ και 20% 
Ο.Γ.Α χαρτοσήµου (επί του χαρτοσήµου) καθώς και ο προβλεπόµενος κάθε φορά φόρος επί 
προµηθειών – υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα (σήµερα 8%), ο οποίος συµψηφίζεται στο τέλος του 
έτους από την επιχείρηση, σύµφωνα µε βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία. 

Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς των ειδών στις 
υπηρεσίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται 
σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις. 

8. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή – αναδόχου σ' αυτόν και της 
νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας και εξετάζεται από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων στις 
παρακάτω προθεσµίες: 

� Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο µισό του χρόνου από τη δηµοσίευση µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης της  προσφορών. 

� Κατά πράξεων και  παραλείψεων που αφορούν τη συµµετοχή των προµηθευτών και τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, εντός της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας. 

� Κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά τη νοµιµότητα και την πληρότητα  των 
δικαιολογητικών, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο 
ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της  ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης. 

� Ο προµηθευτής κατά του οποίου  επιβάλλονται οι τυχόν  κυρώσεις λόγω των ενστάσεων, 
έχει δικαίωµα να υποβάλλει προσφυγή µέσα σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης σύµφωνα µε την παρ. 5, του άρθρου 15, του Π.∆. 
118/2007. 

Ενστάσεις για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, δε γίνονται δεκτές. 

Για το παραδεκτό της ένστασης, θα πρέπει να προσκοµισθεί το παράβολο που προβλέπεται 
από τη παράγραφο 6, του άρθρου 15, του Π.∆. 118/2007. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης  (σώµα της οποίας τους 
κοινοποιείται)  µε φροντίδα τους. 

Σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της Συµβάσεως που θα υπογραφεί, θα εφαρµόζονται 
οι κείµενες περί προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα ∆ιατάξεις. 

9. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα θα δηµοσιευθεί σε περίληψη σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 118/2007 και µε το 
άρθρο 3, παρ.  Α1γ του Νόµου 3548/2007 : 

-  σε µία  (1) ηµερήσια  εφηµερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα (κατά την έννοια του Νοµού), 
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-  σε µία (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ,  

-  σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, 

-  στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 

Θα αναρτηθεί  (µε αποδεικτικό ανάρτησης)  σε ειδικούς χώρους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας: 

� ∆ιοικητήριο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στα Ιωάννινα  -  Βορείου Ηπείρου 20- 45445 
Ιωάννινα, 

� Γραφεία Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην Κοζάνη  - ΖΕΠ (Ζώνη Ενεργού Πολεοδοµίας) 
50100 Κοζάνη,  

� Στα Τµήµατα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (ανά 
Περιφερειακή Ενότητα). 

� Στα κατά τόπους ∆ασαρχεία (Κόνιτσας, Μετσόβου και Τσοτυλίου) καθώς και σ’ όλα τα 
κτιριακά συγκροτήµατα, όπως αναφέρονται στην παρούσα. 

Επίσης θα καταχωρηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας : www.apdhp-dm.gov.gr. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 

Για περιπτώσεις οι οποίες δε διευκρινίζονται µε την παρούσα διακήρυξη, γνωµοδοτεί  η επιτροπή 
αξιολόγησης του διαγωνισµού εφαρµόζοντας αυτά που κατά περίπτωση ορίζονται µε το Π.∆.  
118/2007 (Κ.Π.∆.). 

 

 

                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

                                    ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 

                                    ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΑΣΤΑ 
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Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στο διαγωνισµό 3/2012) 

 

Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από τον ανάδοχο ή τους αναδόχους θα γίνεται µε τους 
εξής όρους: 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει (σκούπισµα & σφουγγάρισµα) όλους τους χώρους 
των κτιρίων (γραφεία, διαδρόµους, τουαλέτες, σκάλες, χώρους κοινής πρόσβασης, είσοδο, 
χώρους αναµονής, εξωτερικό χώρο κεντρικής εισόδου κτλ.) καθηµερινά (∆ευτέρα – 
Παρασκευή) από 16:00 µ.µ. µέχρι και τις 20:00 µ.µ. 

2. Η καθαριότητα των κουφωµάτων και των τζαµιών µέσα - έξω θα γίνεται µια φορά το µήνα. 

3. Επί καθηµερινής βάσεως θα καθαρίζεται η επιφάνεια των γραφείων και επίπλων. 

4. Καθαρισµός και απολύµανση των WC (λεκάνη και δάπεδο) µια (1) φορά την ηµέρα.  

5. Αλλαγή στο ωράριο καθαριότητας µπορεί να γίνεται ύστερα από συνεννόηση της 
υπηρεσίας µε τον ανάδοχο. 

6. Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να είναι αποδεκτό από την υπηρεσία  και να φέρει 
απλή οµοιόµορφη ενδυµασία. 

7. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ. Αλλοδαποί µπορούν να 
εργάζονται µόνον εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραµονής και εργασίας στην 
Ελλάδα και είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
ακαταλληλότητα του απασχολούµενου προσωπικού ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να 
προβαίνει στην αντικατάστασή του σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Η 
ακαταλληλότητα διαπιστώνεται από το αρµόδιο όργανο. Επειδή η ακαταλληλότητα δεν έχει 
σχέση µόνο µε τις ικανότητες και τη δεξιοτεχνία του απασχολούµενου προσωπικού στα 
καθήκοντά του αλλά και µε την όλη στάση, συµπεριφορά, παρουσία, τιµιότητα, ευγένεια 
και άλλα παρόµοια δεδοµένα, η διαπίστωσή της γίνεται κατ’ αποκλειστική κρίση του 
αρµόδιου οργάνου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  και ο ανάδοχος την αποδέχεται χωρίς 
καµία ένδικη ή άλλου είδους αντίρρηση. 

8. Τα αναλώσιµα υλικά που απαιτούνται για την καθαριότητα των χώρων θα διατίθενται από 
τον ανάδοχο (συµπεριλαµβάνονται και τα  χαρτιά υγείας και τα κρεµοσάπουνα). Τα υλικά 
θα είναι αρίστης ποιότητας και δεν θα πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα 
αντικείµενα. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί το χαρτί υγείας και το κρεµοσάπουνο στους χώρους 
όπου αυτό απαιτείται. 

10. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει στο Γενικό Χηµείο του Κράτους την ποιότητα των 
υλικών και ο ανάδοχος  πρέπει να συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις και να 
αντικαθιστά τα υλικά κ.λ.π. που προκαλούν φθορά. 

11. Τα απορρίµµατα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα µεταφέρονται στο χώρο 
συγκέντρωσης των σκουπιδιών, ώστε να είναι εύκολη η αποκοµιδή τους από τα ειδικά 
αυτοκίνητα µεταφοράς απορριµµάτων. 
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12. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που τυχόν προξενηθεί από το προσωπικό που 
απασχολεί για τον καθαρισµό. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή 
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχηµα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα που 
απασχολεί για τον καθαρισµό. 

13. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος  οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα 
συµπεριφορά προς τους υπαλλήλους της υπηρεσίας.  

14. Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Η εποπτεία και ο έλεγχος της 
καθαριότητας των κτιρίων, θα διενεργείται από Επιτροπή Ελέγχου που θα οριστεί από την 
υπηρεσία  ή τους εντεταλµένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, σε ηµεροµηνίες που θα 
καθορίζει η ∆ιοίκηση και χωρίς προειδοποίηση (αιφνιδιαστικά) κατά την κρίση τους. 

15. Για τον εργοδότη υπάρχει η υποχρέωση να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου 
νερού που χρειάζεται ο  καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται. Ο ανάδοχος  
ωστόσο πρέπει να φροντίζει για όσο το δυνατόν χαµηλότερη κατανάλωση. 

16. Αν η ειδική επιτροπή διαπιστώσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες παραβάσεις 
παρουσία του αναδόχου ή του τυχόν ορισθέντος νόµιµου εκπροσώπου του συντάσσει 
πρωτόκολλο παραβάσεως που υπογράφεται και από τον ανάδοχο. Η υπογραφή του 
αναδόχου είναι υποχρεωτική µε την έννοια ότι έλαβε γνώση της σύνταξης του 
πρωτοκόλλου και των λόγων της παράβασης και όχι της συµφωνίας του µε τα 
περιλαµβανόµενα σε αυτό. Στο πρωτόκολλο αναγράφεται από την επιτροπή αναλυτικά η 
παράβαση. Τα πρωτόκολλα παραβάσεως µαζί µε την απόφαση κοινοποιούνται στον 
ανάδοχο.  

17. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της 
υπηρεσίας  κατά την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο  Π.∆. 
118/2007. Επί της προσφυγής αποφασίζει η υπηρεσία  ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε 
άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

18. Η υπηρεσία  µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για παράβαση οποιουδήποτε όρου 
της σύµβασης. Η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, έχει τις εξής επιπλέον ειδικές 
συνέπειες:  

���� Την κατάπτωση υπέρ της υπηρεσίας,  της κατατεθείσας εγγυήσεως καλής εκτέλεσης 
των εργασιών,  

���� Την κάλυψη από µέρος του αναδόχου   της όποιας ζηµιάς  που θα προκύψει σε 
περίπτωση αναθέσεως των υπόψη εργασιών, στον επόµενο του διαγωνισµού 
µειοδότη ή σε περίπτωση αναδείξεως αναδόχου µετά από διενέργεια νέας 
δηµοπρασίας,  

���� Την αποβολή του αναδόχου από τους προς καθαρισµό χώρους,  

���� Τον προσωρινό ή διαρκή αποκλεισµό του έκπτωτου αναδόχου από τους 
διενεργούµενους από την υπηρεσία  διαγωνισµούς. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Πέραν των ειδικών όρων που περιγράφονται ως ανωτέρω και ισχύουν γενικά για όλες τις 
περιφερειακές ενότητες και για όλα τα κτιριακά συγκροτήµατα αυτών, ο ανάδοχος ή ανάδοχοι 
υποχρεούται να πραγµατοποιεί, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτιριακού συγκροτήµατος, 
επιπλέον εργασίες καθαριότητας, οι οποίες περιγράφονται ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής: 

 

1. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και ∆ασαρχεία 

���� Τη συλλογή απορριµµάτων από τα πεζοδρόµια, τον καθαρισµό των µπαλκονιών, τον 
καθαρισµό υπαίθριων χώρων, όπου υπάρχουν και απαιτείται. 

 

2. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 

� Τον καθαρισµό των δασονοµείων Φιλιατών και Παραµυθιάς, για τα οποία λόγω του µικρού 
τους χώρου δεν µπορεί να αναδειχθεί ξεχωριστός µειοδότης, σε περίπτωση που δοθεί 
εντολή από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Θεσπρωτίας,  

3. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 

���� Στα κτίρια  επί της οδού Β. Ηπείρου 20 & Βορείου Ηπείρου 17 συλλογή απορριµµάτων 
και καθαρισµός των υπαίθριων χώρων αυτού, µία φορά την εβδοµάδα καθώς και κοπή 
χόρτων, όταν απαιτείται, µετά από προφορική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

 
Επίσης εκτός του ισογείου ο ανάδοχος θα αναλάβει τον καθαρισµό της εσωτερικής 
σκάλας, δύο φορές την εβδοµάδα καθώς και τον καθαρισµό τζαµιών του 1ου ορόφου 
µία φορά το µήνα ή όταν το απαιτήσει η υπηρεσία. 

    
 

���� Στα κτίρια επί της Οδού Μ. Κοτοπούλη καθαρισµός των µπαλκονιών (Μ. Κοτοπούλη 
62) και των πεζοδροµίων  (Μ. Κοτοπούλη 52), µία φορά την εβδοµάδα. 

 
���� Στα κτίρια στο 5ο χλµ. Ιωαννίνων Κόνιτσας συλλογή απορριµµάτων και καθαρισµός των 

υπαίθριων  χώρων αυτού, µια φορά την εβδοµάδα καθώς και κοπή χόρτων, όταν 
απαιτείται, µετά από προφορική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

 
 

4. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης  

���� Στα κτίρια ΖΕΠ και Λυκόβρυσης Κοζάνης συλλογή απορριµµάτων και καθαρισµός των 
υπαίθριων χώρων αυτού, µια φορά την εβδοµάδα καθώς και κοπή χόρτων, όταν 
απαιτείται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ανήκει στο διαγωνισµό 3/2012) 

 

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι υποχρεούνται να διαθέτουν όλα τα αναγκαία εργαλεία, σκεύη και 
υλικά καθαρισµού και συσκευασίας, τα οποία απαραίτητα θα έχουν τις απαιτούµενες άδειες 
των υγειονοµικών και λοιπών αρχών,  σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους του παραρτήµατος Ι. 

Τα µηχανήµατα καθαρισµού πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από άποψη 
λειτουργίας και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. 

Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 
αντικαταστήσει αµέσως, ώστε η εκτέλεση του αναλαµβανόµενου έργου να είναι απρόσκοπτη. 

Αναλυτικότερα ο ανάδοχος, ανά περίπτωση και κτιριακό συγκρότηµα, πρέπει να διαθέτει : 

���� Καρότσια περισυλλογής απορριµµάτων, 

���� Καρότσια σφουγγαρίσµατος ή κουβάδες σφουγγαρίσµατος, 

���� Μηχανές περιστροφικές για το γυάλισµα και το πλύσιµο των δαπέδων, 

���� Ηλεκτρικές σκούπες, 

���� Μηχανή ατµοκαθαρισµού για µοκέτες και χαλιά (όπου υπάρχουν), 

���� Μηχανή καθαρισµού πεζοδροµίου. 

 

Β.  Τα υλικά καθαρισµού βαρύνουν τον ανάδοχο και περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα : 

 

α/α Είδος 

1 Χλωρίνη 

2 Υγρό καθαρισµού πατώµατος 

3 Υγρό καθαρισµού τζαµιών 

4 Σακούλες απορριµµάτων (µαύρες µε 
κορδόνι) 

5 Σακούλες για καλάθια γραφείου 

6 Σκούπες 

7 Σφουγγαρίστρες µεγάλες 

8 Καθαριστικό αλάτων 

9 Καθαριστικό λεκάνης τουαλέτας 

10 Χαρτί υγείας 

11 Κρεµοσάπουνο 

 

 
 
 

ΑΔΑ: Β44ΞΟΡ1Γ-69Ψ



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

20 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ : Αναλυτική κατάσταση υποβληθέντων προσφορών 

(Ανήκει στην 3/2012) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΝΟΜΙΜΟΣ/Η 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

     

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Π.Ε. (Νοµός) 
ΚΤΙΡΙΑ 

των υπηρεσιών της 
Α.∆. 

 
∆ιεύθυνση 

 
Επιφάνεια 
(σε τ.µ.) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 

(ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ) 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (5% 
επί της προϋπ. Αξίας 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης 

Περ/κή Οδός & 
Ελ. Βενιζέλου - 

ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

Περ/κή Οδός - 
ΑΡΤΑ 

 
 

761,00 

 
 

5.472,00 

 
 

273,60 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης 

Π. Τσαλδάρη 31 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

Π. Τσαλδάρη 21  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

 
 

626,55 

 
 

5.067,00 

 
 

253,35 

Α’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα  

Βορείου Ηπείρου 
20 (ισόγειο) 

Βορείου Ηπείρου 
17 

 
1080,30 

 
9.720,00 

 
486,00 

Μ. Κοτοπούλη 68 

Μ. Κοτοπούλη 62 

(4
ος

 όροφος) 

931,00 
Β’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα 

Μ. Κοτοπούλη 62 

(2
ος

 & 3
ος

 όροφος) 
1018,00 

 
14.031,00 

 
701,55 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Γ’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα 

5ο χλµ. Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - 
Κόνιτσας 

975,50 8.775,00 438,75 
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…./..../2012 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

∆ασαρχείο 
Κόνιτσας 

Κόνιτσα 213,00 2.250,00 112,50 

∆ασαρχείο 
Μετσόβου 

Μέτσοβο 120,00 1.800,00 90,00 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης 

Ελ. Βενιζέλου 2 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

Λ. Ειρήνης 43 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

 
570,00 

 
4.104,00 

 
205,20 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

∆ιοικητήριο 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

 
773,00 

 
5.571,00 

 
278,55 

Α’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα  

- ΖΕΠ Κοζάνης 
- Λευκόβρυση  

Κοζ. 
6.600,00 20.025,00 1001,25 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ασαρχείο 
Τσοτυλίου 

Τσοτύλι 500,00 2.700,00 135,00 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

∆ιοικητήριο 
Πτολεµαίων 1 
ΦΛΩΡΙΝΑ 

 
1.080,00 

 
7.776,00 

 
388,80 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  (Υπόδειγµα  – Για κάθε Περιφερειακή Ενότητα) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Ανήκει στην 3/2012) 

Προς: 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού 
Τµήµα Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικού 
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 

Ο υπογράφων........................................................σας γνωρίζουµε ότι για την ανάληψη του έργου 
της καθαριότητας, όπως αυτό περιγράφεται στη διακήρυξη, η µηνιαία οικονοµική προσφορά µας 
ανά Περιφερειακή Ενότητα και κτιριακό συγκρότηµα είναι η εξής: 

 

Π.Ε. (Νοµός) 
ΚΤΙΡΙΑ 

των υπηρεσιών 
της Α.∆. 

 
∆ιεύθυνση 

 
Επιφάνεια 
(σε τ.µ.) 

 
Μηνιαία 

προσφορά (συπµ. 
Φ.Π.Α.) 

(ολογράφως) 

 
Μηνιαία 
προσφορά 

(αριθµητικά) 

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης 

Περ/κή Οδός & 
Ελ. Βενιζέλου - 

ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

Περ/κή Οδός - 
ΑΡΤΑ 

 
 

761,00 

  

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης 

Π. Τσαλδάρη 31 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

Π. Τσαλδάρη 21  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

 
 

626,55 

  

Α’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα  

Βορείου Ηπείρου 
20 (ισόγειο) 

Βορείου Ηπείρου 
17 

 
1080,30 

  

Μ. Κοτοπούλη 68 
Μ. Κοτοπούλη 62 

(4ος όροφος) 
931,00 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Β’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα 

Μ. Κοτοπούλη 62 1018,00 
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Σηµείωση: Η παρούσα οικονοµική προσφορά ισχύει µέχρι τις 19/07/2012. 

 

 

…./..../2012 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 
 

(2ος & 3ος όροφος) 

Γ’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα 

5ο χλµ. Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - 
Κόνιτσας 

975,50 
  

∆ασαρχείο 
Κόνιτσας 

Κόνιτσα 213,00   

∆ασαρχείο 
Μετσόβου 

Μέτσοβο 120,00   

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης 

Ελ. Βενιζέλου 2 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

Λ. Ειρήνης 43 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

 
570,00 

  

Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

∆ιεύθυνση 
∆ασών  

∆ιοικητήριο 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

 
773,00 

  

Α’ Κτιριακό 
Συγκρότηµα  

- ΖΕΠ Κοζάνης 
- Λευκόβρυση  

Κοζ. 
6.600,00 

  

ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ασαρχείο 
Τσοτυλίου 

Τσοτύλι 500,00   

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Τµήµατα  
∆/νσης 

∆ιοίκησης 

∆ιοικητήριο 
Πτολεµαίων 1 
ΦΛΩΡΙΝΑ 

 
1.080,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

(Ανήκει στην 3/2012) 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα……………………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)…………………                    Ηµεροµηνία έκδοσης ....... 
ΕΥΡΩ.…… 
Προς: 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ –∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

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

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της 
εταιρείας……………………………………………………….∆\νση………………………………
………………………….  για τη συµµετοχή  της  στο διενεργούµενο διαγωνισµό της υπηρεσίας 
σας, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας σύµφωνα µε την υπ. αρ. 3/2012  
διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συµπεριλαµβανοµένου του ανάλογου Φ.Π.A.) 
αξίας .....................EYPΩ των προσφεροµένων Υπηρεσιών. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη 
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί  πριν  από την ηµεροµηνία 
λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και τις 20/08/2012. 

 

Με τιµή, 
 
Τράπεζα................... 
Κατάστηµα .............. 
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα……………………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)…………………                    Ηµεροµηνία έκδοσης ....... 
ΕΥΡΩ.…… 
Προς: 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
Βορείου Ηπείρου 20 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ………… ΕΥΡΩ   ………… 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της 
εταιρείας……………………………………………………….∆\νση………………………………
………………………….  για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σύµφωνα 
µε τη σύµβαση υπ΄αριθµ………………………... 

Το παραπάνω ποσό καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ), το 
τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  σε τυχόν  ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί  πριν  από την ηµεροµηνία 
λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την:  Πέµπτη, 28/02/2013 

 

Με τιµή, 
 
Τράπεζα………… 
Κατάστηµα………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

(Ανήκει στην µε αριθµ. 3/2012) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

Στα Ιωάννινα  σήµερα την ……………….  του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδας ………και ώρα 
……… στα γραφεία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, οι 
υπογεγραµµένοι : 

αφ’ ενός η ∆ήµητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα, Γενική Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, η οποία µε την ιδιότητα αυτή εκπροσωπεί το Ελληνικό 
∆ηµόσιο και  

αφετέρου η εταιρία ………………………………….  που εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την 
………………………,    

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) , Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247Α/1995) και του 
Π.∆.394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

2. Το Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 
4. Την/τις  µε αρ. ………………………….. απόφαση/σεις περί  ανάληψης υποχρέωσης και 

έγκρισης δέσµευσης πίστωσης. 
5. Την µε αρ. ……………………… απόφαση  Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας περί κατακύρωσης του διαγωνισµού. 
6. Την επείγουσα ανάγκη καθαρισµού των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας που εδρεύουν στην …………………… και συγκεκριµένα 
των υπηρεσιών :  
 
 
1) ……………………………………… 
2) ……………………………………… 
 
Συνολικής επιφάνειας ………………….. 
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Σ Υ Μ Φ  Ω Ν Ο Υ Ν     ΚΑΙ    Σ Υ Ν Α Π Ο ∆ Ε Χ Ο Ν Τ Α Ι   ΤΑ  Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Ω : 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η πρώτη των συµβαλλοµένων αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων, την καθαριότητα των 
υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας που εδρεύουν 
στ...…………………… Συγκεκριµένα των υπηρεσιών :  

            1) ……………………………………… 

2) ……………………………………… 
 
Συνολικής επιφάνειας ………………….. 

µε τους εξής όρους και συµφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει (σκούπισµα & σφουγγάρισµα) όλους τους χώρους 
των κτιρίων (γραφεία, διαδρόµους, τουαλέτες, σκάλες, χώρους κοινής πρόσβασης, είσοδο, 
χώρους αναµονής, εξωτερικό χώρο κεντρικής εισόδου κτλ.) των υπηρεσιών της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, που αναφέροντα στο άρθρο 1  
καθηµερινά (∆ευτέρα – Παρασκευή) από 16:00 µ.µ. µέχρι και τις 20:00 µ.µ. 

2. Η καθαριότητα των κουφωµάτων και των τζαµιών µέσα - έξω θα γίνεται µια φορά το µήνα. 

3. Επί καθηµερινής βάσεως θα καθαρίζεται η επιφάνεια των γραφείων και επίπλων. 

4. Καθαρισµός και απολύµανση των WC (λεκάνη και δάπεδο) µια (1) φορά την ηµέρα.  

5. Αλλαγή στο ωράριο καθαριότητας µπορεί να γίνεται ύστερα από συνεννόηση της 
υπηρεσίας µε τον ανάδοχο. 

6. Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να είναι αποδεκτό από την υπηρεσία  και να φέρει 
απλή οµοιόµορφη ενδυµασία. 

7. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ. Αλλοδαποί µπορούν να 
εργάζονται µόνον εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραµονής και εργασίας στην 
Ελλάδα και είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
ακαταλληλότητα του απασχολούµενου προσωπικού ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να 
προβαίνει στην αντικατάστασή του σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Η 
διαπίστωσή της ακαταλληλότητας γίνεται κατ’ αποκλειστική κρίση του αρµόδιου οργάνου 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  και ο ανάδοχος την αποδέχεται χωρίς καµία ένδικη ή 
άλλου είδους αντίρρηση. 

8. Τα αναλώσιµα υλικά που απαιτούνται για την καθαριότητα των χώρων θα διατίθενται από 
τον ανάδοχο (συµπεριλαµβάνονται και τα  χαρτιά υγείας και τα κρεµοσάπουνα). Τα υλικά 
θα είναι αρίστης ποιότητας και δεν θα πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα 
αντικείµενα. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί το χαρτί υγείας και το κρεµοσάπουνο στους χώρους 
όπου αυτό απαιτείται. 
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10. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει στο Γενικό Χηµείο του Κράτους την ποιότητα των 
υλικών και ο ανάδοχος  πρέπει να συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις και να 
αντικαθιστά τα υλικά κ.λ.π. που προκαλούν φθορά. 

11. Τα απορρίµµατα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα µεταφέρονται στο χώρο 
συγκέντρωσης των σκουπιδιών, ώστε να είναι εύκολη η αποκοµιδή τους από τα ειδικά 
αυτοκίνητα µεταφοράς απορριµµάτων. 

12. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που τυχόν προξενηθεί από το προσωπικό που 
απασχολεί για τον καθαρισµό. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή 
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχηµα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα που 
απασχολεί για τον καθαρισµό. 

13. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος  οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα 
συµπεριφορά προς τους υπαλλήλους της υπηρεσίας.  

14. Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Η εποπτεία και ο έλεγχος της 
καθαριότητας των κτιρίων, θα διενεργείται από Επιτροπή Ελέγχου που θα οριστεί από την 
υπηρεσία  ή τους εντεταλµένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, σε ηµεροµηνίες που θα 
καθορίζει η ∆ιοίκηση και χωρίς προειδοποίηση (αιφνιδιαστικά) κατά την κρίση τους. 

15. Για τον εργοδότη υπάρχει η υποχρέωση να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου 
νερού όπου χρειάζεται καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται. Ο ανάδοχος  
ωστόσο πρέπει να φροντίζει για όσο το δυνατόν χαµηλότερη κατανάλωση. 

16. Αν η ειδική επιτροπή διαπιστώσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες παραβάσεις 
παρουσία του αναδόχου ή του τυχόν ορισθέντος νόµιµου εκπροσώπου του συντάσσει 
πρωτόκολλο παραβάσεως που υπογράφεται και από τον ανάδοχο. Η υπογραφή του 
αναδόχου είναι υποχρεωτική µε την έννοια ότι έλαβε γνώση της σύνταξης του 
πρωτοκόλλου και των λόγων της παράβασης και όχι της συµφωνίας του µε τα 
περιλαµβανόµενα σε αυτό. Στο πρωτόκολλο αναγράφεται από την επιτροπή αναλυτικά η 
παράβαση. Τα πρωτόκολλα παραβάσεως µαζί µε την απόφαση κοινοποιούνται στον 
ανάδοχο.  

17. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της 
υπηρεσίας  κατά την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο  Π.∆. 
118/2007. Επί της προσφυγής αποφασίζει η υπηρεσία  ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής του διαγωνισµού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη 
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

Πέραν των ειδικών όρων που περιγράφονται ως ανωτέρω και ισχύουν γενικά για όλες τις 
περιφερειακές ενότητες και για όλα τα κτιριακά συγκροτήµατα αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
πραγµατοποιεί, (ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτιριακού συγκροτήµατος), επιπλέον 
εργασίες καθαριότητας, οι οποίες περιγράφονται (ανά περιφερειακή ενότητα) ως εξής: 

 

1. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και ∆ασαρχεία 

���� Τη συλλογή απορριµµάτων από τα πεζοδρόµια, τον καθαρισµό των µπαλκονιών, τον 
καθαρισµό υπαίθριων χώρων, όπου υπάρχουν και απαιτείται. 

 

2. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 

���� Τον καθαρισµό των δασονοµείων Φιλιατών και Παραµυθιάς, σε περίπτωση που δοθεί 
εντολή από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Θεσπρωτίας. 
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3. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 

���� Στα κτίρια  επί της οδού Β. Ηπείρου 20 & Βορείου Ηπείρου 17 συλλογή απορριµµάτων 
και καθαρισµός των υπαίθριων χώρων αυτού, µία φορά την εβδοµάδα καθώς και κοπή 
χόρτων, όταν απαιτείται. 
 

���� Στα κτίρια επί της Οδού Μ. Κοτοπούλη καθαρισµός των µπαλκονιών (Μ. Κοτοπούλη 
62) και των πεζοδροµίων  (Μ. Κοτοπούλη 52), µία φορά την εβδοµάδα. 

 
���� Στα κτίρια στο 5ο χλµ. Ιωαννίνων Κόνιτσας συλλογή απορριµµάτων και καθαρισµός των 

υπαίθριων  χώρων αυτού, µια φορά την εβδοµάδα καθώς και κοπή χόρτων, όταν 
απαιτείται. 

 
4. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης  

���� Στα κτίρια ΖΕΠ και Λευκόβρυσης Κοζάνης συλλογή απορριµµάτων και καθαρισµός των 
υπαίθριων  χώρων αυτού, µια φορά την εβδοµάδα καθώς και κοπή χόρτων, όταν 
απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης 
του επαγγελµατικού κινδύνου. 

Ο ανάδοχος  υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, σκεύη και υλικά 
καθαρισµού και συσκευασίας, τα οποία απαραίτητα θα έχουν τις απαιτούµενες άδειες των 
υγειονοµικών και λοιπών αρχών. 

Τα µηχανήµατα καθαρισµού πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από άποψη 
λειτουργίας και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. 

Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 
αντικαταστήσει αµέσως, ώστε η εκτέλεση του αναλαµβανόµενου έργου να είναι απρόσκοπτη. 

 

Αναλυτικότερα ο ανάδοχος (ανά περίπτωση και κτιριακό συγκρότηµα) πρέπει να διαθέτει : 

���� Καρότσια περισυλλογής απορριµµάτων, 

���� Καρότσια σφουγγαρίσµατος ή κουβάδες σφουγγαρίσµατος, 

���� Μηχανές περιστροφικές για το γυάλισµα και το πλύσιµο των δαπέδων, 

���� Ηλεκτρικές σκούπες, 

���� Μηχανή ατµοκαθαρισµού για µοκέτες και χαλιά (όπου υπάρχουν), 

���� Μηχανή καθαρισµού πεζοδροµίου. 

 

 

Β.  Τα υλικά καθαρισµού βαρύνουν τον ανάδοχο και περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα : 
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α/α Είδος 

1 Χλωρίνη 

2 Υγρό καθαρισµού πατώµατος 

3 Υγρό καθαρισµού τζαµιών 

4 Σακούλες απορριµµάτων (µαύρες µε 
κορδόνι) 

5 Σακούλες για καλάθια γραφείου 

6 Σκούπες 

7 Σφουγγαρίστρες µεγάλες 

8 Καθαριστικό αλάτων 

9 Καθαριστικό λεκάνης τουαλέτας 

10 Χαρτί υγείας 

11 Κρεµοσάπουνο 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο  

ΤΙΜΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται µε µηνιαία τιµή το ποσό των ............... ευρώ  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

Πληρωµή 

Η πληρωµή της αµοιβής των εργασιών καθαριότητας, που βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού (Ειδικός Φορέας 993-24/07….) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας,  θα καταβάλλεται στη δεύτερη των συµβαλλοµένων µε εντάλµατα που θα 
εκδίδονται από την Υ∆Ε Ν. Ιωαννίνων µετά την οριστική εκτέλεση των εργασιών κάθε µήνα  µε 
προσκόµιση : 

α) αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας από τη ∆ΟΥ για τυχόν χρέη προς το ∆ηµόσιο,  

β) αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ και τυχόν άλλα ασφαλιστικά ταµεία των 
επιτηδευµατιών (Ο.Α.Ε.Ε., Ταµείο Εµπόρων) για το ότι είναι ενήµερος µέχρι ένα µήνα πριν από 
την έκδοση του τιµολογίου και  

γ) βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής εργασιών περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει 
συµβατικών του υποχρεώσεων.  

Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ,  2% χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ και 20% 
Ο.Γ.Α χαρτοσήµου (επί του χαρτοσήµου) καθώς και ο προβλεπόµενος κάθε φορά φόρος επί 
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προµηθειών – υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα (σήµερα 8%), ο οποίος συµψηφίζεται στο τέλος του 
έτους από την επιχείρηση, σύµφωνα µε βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία. 

Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς των ειδών στις 
υπηρεσίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται 
σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις.  

Η δαπάνη υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις και σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8%. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης  ισχύει από τις………..και  λήγει την 31-12-2012. 

Η χρονική διάρκεια της συµβάσεως  αυτής µπορεί να παραταθεί  µονοµερώς µε Απόφαση της 
Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέχρι την υπογραφή της σύµβασης του 
επόµενου έτους η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως πριν τη λήξη της παρούσας. 

 

      ΑΡΘΡΟ 6Ο  

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο/η δεύτερος/η των συµβαλλοµένων αναλαµβάνει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών του 
άρθρου 2 , µε την τιµή που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση που 
δεν εκτελέσει ή εκτελεί πληµµελώς της εργασίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης, η 
υπηρεσία  µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για παράβαση οποιουδήποτε όρου της 
παρούσας.  

Η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, έχει τις εξής επιπλέον ειδικές συνέπειες:  

���� Την κατάπτωση υπέρ της υπηρεσίας,  της κατατεθείσας εγγυήσεως καλής εκτέλεσης 
των εργασιών,  

���� Την κάλυψη από µέρος του αναδόχου   της όποιας ζηµιάς  που θα προκύψει σε 
περίπτωση αναθέσεως των υπόψη εργασιών, στον επόµενο του διαγωνισµού 
µειοδότη ή σε περίπτωση αναδείξεως αναδόχου µετά από διενέργεια νέου 
διαγωνισµού,  

���� Την αποβολή του αναδόχου από τους προς καθαρισµό χώρους,  

���� Τον προσωρινό ή διαρκή αποκλεισµό του έκπτωτου αναδόχου από τους 
διενεργούµενους από την υπηρεσία  διαγωνισµούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
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ΠΕΡΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Τα στοιχεία των υπαλλήλων που απασχολεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών 
καθαριότητας που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας έχουν ως εξής: 

Αριθµός εργαζοµένων  

Ηµέρες Εργασίας  

Ώρες Εργασίας  

Συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι 
εργαζόµενοι 

 

Ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης 
φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων 

 

Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά 

 

Τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο  

  

ΑΡΘΡΟ 8Ο  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο «Ανάδοχος» κατάθεσε την 
αριθµ………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………….Τράπεζας ή του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού …………ευρώ. 

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον «Ανάδοχο» δύο µήνες µετά τη λήξη της 
παρούσας και την καλή εκτέλεση των όρων αυτής, µε απλή αίτηση του. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση  αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε 
από τους συµβαλλόµενους σε  τέσσερα όµοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) κατατέθηκαν στην 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, το δε 
ένα (1) το πήρε ο ανάδοχος.  

 

           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Η Γενική  Γραµµατέας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 

 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΑΣΤΑ 

               Ο ανάδοχος 
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