
 
 Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ                                     

 
ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Εργολαβία Καθαρισµών Χώρων 
(CPV 90911200-8) ΛΑΝΚ, Σχολείων ∆∆ΜΝ και Γυµναστηρίου Οικισµού για Χρονικό 
∆ιάστηµα ∆ύο (2) Ετών Εκτιµώµενου Προΰπολογιζόµενου Κόστους 45.000,00€ 
(Ευρώ) άνευ ΦΠΑ µε Κριτήριο Ανάθεσης τη Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική 
Άποψη Προσφορά η οποία θα Αξιολογηθεί Μόνο στη Βάση της Χαµηλότερης Τιµής. 
 

∆∆ ΙΙ ΑΑΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥΞΞΗΗ   NN ºº   00 11 // 11 88   ΝΚ/∆∆ 
  Έχοντας υπόψη: 

α.  Την ανάληψη ενεργειών από τον αρµόδιο ∆ιατάκτη για τη δέσµευση των 
απαιτούµενων πιστώσεων σύµφωνα µε το Ν 3871/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες» (Α194 και 209) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων 
των παραγ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του Ν 2362/1995 (Α247) όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν 3871/2010.          
 β.  Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 
160/A/2014). 
 γ.  Το Ν. 4412/16 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 
          δ. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-04) «Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 
 ε.  Το Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» , (ΦΕΚ 247Α΄/95) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141/17-9-10). 
         στ.  Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ε∆» (ΦΕΚ 251Α΄/70). 
 ζ.  Το Ν. 2522/97 «Περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά τη ∆ιαδικασία 
Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών» 
 η.  Το Ν. 1400/73 «Περί µη χρησιµοποιήσεως ως άµεσους ή έµµεσους 
αντιπροσώπους τους, µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των 
Ε∆» 
 θ.     Της απόφασης ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07(ΦΕΚ 2300//3-12-07)’’Περί 
Μεταβιβάσεως Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της 
∆ιοίκησης των Ε∆ και σε προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07- 
08(ΦΕΚ Β’ 1753)’’  
  
        
 
 

ΠΡΟΣ: Τους αναγραφόµενους   
           στον  πίνακα αποδεκτών 
                
               
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
       ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
       ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ                  
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
       ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
       Τηλέφ. 28210-82116 
        Φ. 608.6/157/18 
        Σ.  2083 
        Σούδα, 19  Νοε 18 
        Συνηµµένα:1.Παράρτηµα «Α» Γενικοί όροι  
                           2.     -//-          «Β» Ειδικοί όροι  
                           3.     -//-          «Γ» Τεχνική   
         Περιγραφή 
            

ΚΟΙΝ: ∆∆ΜΝ  





 
          ι. Την απόφαση 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Φ.Ε.Κ.3698/Β/16-11-2016) 
‘’Έγκριση τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 
4 του ν.4412/2016 (Α147)’’. 
          ια. Το Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας», πλην 
παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των άρθρων 133 και 134. 
          ιβ. Το Ν.4488/17 (ΦΕΚ α137/13-09-17) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις 
∆ηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις». 
          ιγ. Το Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων 
Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)   
          ιδ. Το Π.∆. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 
/Α/194Α) 

ιε. Το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. /Α/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», πλην της παρ. 3 του 
άρθρου 2. 

ιστ. Την Πα∆ 6-3/17 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Προµήθειας Υλικών/Παροχής 
Υπηρεσιών µη Στρατιωτικού Εξοπλισµού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ιζ.       Το Ν.4442/16 (Φ.Ε.Κ. Ά 230/07-12-16) «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

ιη. Το Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και Συναφείς ∆ιατάξεις, 
Ρυθµίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις». 

ιθ. Το Ν.3850/2010  «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την 
Ασφάλεια των Εργαζοµένων». 

ικ.       Φ.071.1/253/18/Σ.1812/28-09-18//ΝΚ/ΕΕ (Επιτροπή Ενστάσεων ΝΚ). 
 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 1. Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
η οποία θα αξιολογηθεί µόνο στη βάση της χαµηλότερης τιµής ετησίως για το 
σύνολο των χώρων που περιγράφονται στο Άρθρο 1 του Παραρτήµατος «Γ» 
παρακάτω, και µε τους όρους που αναγράφονται στα συνηµµένα Παραρτήµατα «Α», 
«Β» και «Γ» για την εργολαβία καθαρισµών χώρων (CPV 90911200-8) ΛΑΝΚ, 
Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου, Ιδιωτικού ∆ηµοτικού Σχολείου ∆∆ΜΝ και Γυµναστηρίου 
Οικισµού. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.  

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε σαράντα  
πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) άνευ ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, µε 
όποιο εκ των δύο (ποσό ή χρονική περίοδο) επέλθει πρώτο. Η προϋπολογισθείσα 
δαπάνη βαρύνεται µε φόρο προστιθέµενης αξίας και φόρο εισοδήµατος 8%. 

3.     Αναθέτουσα Αρχή : ∆ιεύθυνση ∆ιοικήσεως Ναυστάθµου  Κρήτης.  
        ∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής : Σούδα Χανίων, ΤΚ 73200.  
        Τηλέφωνο : 28210-82116 (τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες).  
4. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τρίτη 04 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 

10:00 πµ στις εγκαταστάσεις της ΛΑΝΚ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥ∆ΑΣ-ΧΑΝΙΑ) ενώπιον 
Επιτροπής, που θα ορισθεί µε διαταγή ∆ιοικητού Ναυστάθµου Κρήτης. 

5.       Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο 
της παρούσας διακηρύξεως. Τα παραρτήµατα: «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Ειδικοί Όροι), 
«Γ» (Περιγραφή Εργασιών - Τεχνικές προδιαγραφές) που επισυνάπτονται στην 
παρούσα διακήρυξη, αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα αυτής. 





 6. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισµού, ως παραρτήµατα «Α» και 
«Β» και το παράρτηµα «Γ» «Περιγραφή Εργασιών - Τεχνικές προδιαγραφές» 
καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των διαγωνιζοµένων. Οι Ειδικοί 
όροι κατισχύουν των Γενικών. Κατά τα λοιπά, για τα µη λεπτοµερώς αναφερόµενα 
στους Γενικούς και Ειδικούς όρους, ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Ν. 4412/16 (Α’ 147) 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

7. Το σύνολο της παρούσας διακηρύξεως συµπεριλαµβανοµένων των 
παραρτηµάτων «Α», «Β» και «Γ» θα δηµοσιευθεί µε µέριµνα ΝΚ/∆∆ στην ιστοσελίδα 
του ΓΕΝ (http://www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismoi/trexontes-
diagonismoi.html) και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

8. Τα Επιµελητήρια και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα οποία 
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να µεριµνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση 
της. 

9. ∆∆ΜΝ αιτείται όπως µεριµνήσει για την ανάρτηση της παρούσας, στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Α. Ε .Π.                                                               
         10. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα για επανάληψη του διαγωνισµού , µετά από 
πρόταση της Επιτροπής διενέργειας αυτού και εφ’ όσον κρίνει ότι το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού είναι ασύµφορο.  
         11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο Γραφείο Προϋπολογισµού ΝΚ/∆∆ Τηλ:28210-82116 τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 
         12. Χειριστής, Υποπλοίαρχος (Ο) Μ. Λαύκας ΠΝ, Αξιωµατικού 
Προϋπολογισµού ΝΚ/∆∆, Εφοδιασµού και Απογραφών Τηλ: 2821082116. 

 
 
 

 
   Αρχιπλοίαρχος Γ. Αγραφιώτης ΠΝ 

 
   Ακριβές αντίγραφο                                                         ∆ιοικητής ΝΚ 

                
 
 Γενική Γραµµατεία ΝΚ 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

 
1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  (Μόνο το κυρίως σώµα) 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Μόνο το κυρίως σώµα) 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Μόνο το κυρίως σώµα)  
 
4. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Μόνο το κυρίως σώµα) 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«A» Γενικοί Όροι Συµφωνιών ∆ιαγωνισµού 
«Β» Ειδικοί Όροι Συµφωνιών ∆ιαγωνισµού 
«Γ» Περιγραφή Εργασιών - Τεχνικές προδιαγραφές 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
στη ∆ιακήρυξη Α∆ Φ.608.6/ 157 /18/Σ.2083 //19  Νοε 18/ΝΚ/∆∆ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Ως «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ορίζεται ο φάκελος που περιέχει το φάκελο  

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», το φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και το φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Κάθε 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο 
φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:   

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαια γράµµατα. 
            β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισµό ήτοι, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΚΗΣΕΩΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 
            γ. Ο αριθµός και ο τίτλος της ∆ιακηρύξεως. 
            δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
            ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

και προσκοµίζεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικήσεως / Γραφείο Γραµµατείας από 
τους διαγωνιζόµενους έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα και ώρα 1300 όπως 
ορίζεται στη διακήρυξη. Οι προσφορές να υποβληθούν σε ένα (1) αντίγραφο.  
 

2. Εντός του κυρίως φακέλου τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισµού, οι 
τρεις (3) φάκελοι της παραγράφου (1) που περιέχουν όλα τα απαιτούµενα κατά το 
στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Οι φάκελοι των «∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής», της «Οικονοµικής Προσφοράς», και της «Τεχνικής Προσφοράς», θα 
είναι σφραγισµένοι και θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 
3. Ο φάκελος  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» θα περιέχει, επί ποινή 

αποκλεισµού, τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής: 
α. Τυποποιηµενο Εντυπο Υπευθυνης ∆ηλωσης (TEΥ∆) του 

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147) σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ως 
Προσθήκη Ι Παραρτήµατος «Α». 
 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986  
σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ως Προσθήκη ΙΙ Παραρτήµατος «Α» «Υπεύθυνη ∆ήλωση 
Εργολάβου ΙΙ»).    
 

γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση (Ν.1599/86) στην οποία θα αναφέρουν ότι 
«Ως ανάδοχος υποχρεούµαι να τηρώ όλους τους Ελληνικούς  και Κοινοτικούς 
Νόµους, τους σχετικούς µε τη σύµβαση (Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για 
αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων, µέτρων 
ασφαλείας, κ.λ.π., έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσω κατά την εκτέλεση 
της συµβάσεως».    
 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν, ότι 
σε περίπτωση που θα αναδειχθούν µειοδότες, θα προσκοµίσουν κατά την υπογραφή 
της Σύµβασης, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται στην εργασία 
θέµατος, στην οποία κατάσταση θα αναφέρονται και οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισµένο ή πρόκειται ασφαλιστεί (υποχρεωτικά προ της έναρξης 
ισχύος της σύµβασης) το εν λόγω προσωπικό. 

 





ε. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή. 

 
στ. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα. Το πιστοποιητικό 

φορολογικής ενηµερότητας θα πρέπει να είναι, είτε το πρωτότυπο, είτε 
φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραµµένο ταυτόχρονα µε το πρωτότυπο 
από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., είτε µέσω διαδικτύου. 

 
 

4. Ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς» επί ποινή αποκλεισµού θα 
περιλαµβάνει: 

α. Αναλυτικά συµπληρωµένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
προς τις παραγράφους και υποπαραγράφους του Παραρτήµατος «Γ» 
παρούσας ∆ιακηρύξεως.  Υπόδειγµα ως Προσθήκη ΙΙΙ Παραρτήµατος «Α». 

β. Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας σύµφωνα 
µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001/2008 ή ισοδύναµο, το οποίο θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης.(Στην περίπτωση που η ισχύς του εν λόγω 
πιστοποιητικού πρόκειται να λήξει σε χρόνο εντός της διάρκειας της σύµβασης, αυτό 
θα γίνεται δεκτό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, µε την προυπόθεση 
ότι θα ανανεωθεί έγκαιρα, ώστε να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Η µη 
ανανέωση του εν λόγω πιστοποιητικού αποτελεί λόγο ανακύρηξης του µειοδότη ως 
έκπτωτου.)  

γ. Βεβαιώσεις επισκέψεως ως κατωτέρω παράγραφος 2  άρθρου 1, 
Παραρτήµατος «Γ». 

δ. Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας. 
 
ε. Σύµβαση Τεχνικού Ασφαλείας κατατεθειµένη στην Επιθεώρηση 

εργασίας ή ανάλογο Πιστοποιητικό.  
 

 
5. Ο φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» επί ποινή αποκλεισµού θα 

περιλαµβάνει: 
α. Την Οικονοµική Προσφορά του συµµετέχοντα. (Υπόδειγµα ως 

Προσθήκη ΙV Παραρτήµατος «Α» της παρούσας).  
β. Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία θα 

υπάγονται οι εργαζόµενοι, που θα απασχοληθούν. 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:   

α. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην Προσθήκη «ΙV» του Παραρτήµατος «Α» της παρούσας, η οποία θα 
περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισµού, διαµορφωµένα ως 
εξής: 

(1) Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) (έως 2 
δεκαδικά ψηφία), ολογράφως και αριθµητικώς, χωρίς όρο αναπροσαρµογής, 
αναθεώρησης ή αυξοµείωσης τους για το σύνολο των   εργασιών που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα «Γ» και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Παραρτήµατα «Α» και «Β» της 
παρούσας. Κριτήριο σύναψης της σύµβασης για το έργο (περιλαµβάνονται όλες οι 
απαιτούµενες εργασίες και υλικά), θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, η οποία θα αξιολογηθεί µόνο στη βάση της χαµηλότερης τιµής 
ετησίως για το έργο. 





(2) Οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε 
το υπόδειγµα Προσθήκης ΙV Παραρτήµατος «Α» της παρούσας ∆ιακηρύξεως και θα 
αναφέρονται εκτός των άλλων και τα ακόλουθα σύµφωνα µε άρθρο 68 του Ν. 
3863/2010 και το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013: 

(α) Ο αριθµός των εργαζοµένων. 
   (β) Οι ηµέρες και ώρες εργασίας. 
   (γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία 

υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
   (δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά 

στις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 
   (ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά. 
   (στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. 

(ζ) ∆ιοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών 
(η) Κόστος αναλωσίµων 
(θ) Εργολαβικό κέρδος  

 
 (3) Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις. Σε 

περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, 
λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. 

(4) Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα (υλικά/εργασίες) για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

(5) Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον εργολάβο 
µέχρι την οριστική ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου. Εφόσον από την προσφορά δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 
του εργολάβου πέραν αυτών, µέχρι την οριστική παραλαβή και την αποπληρωµή του έργου.  

(6) Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν 
ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, 
η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον 
έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.   

(7) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψήφιος εργολάβος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε 
καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 
απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

β. Η σύναψη σύµβασης θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία θα αξιολογηθεί µόνο στη βάση της χαµηλότερης 
τιµής για το έργο. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη 
αποκλειστικά η χαµηλότερη από τις προσφερόµενες τιµές. 

γ. Η  σύναψη σύµβασης θα γίνει µε τον εργολάβο µε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία θα αξιολογηθεί µόνο στη βάση της 
χαµηλότερης τιµής για το έργο, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

δ. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, µε την επιφύλαξη του άρθρου 54 του Ν.4412/16, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 
 
 6. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι Πρωτότυπα ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο σύµφωνα µε το Ν.4250/14, αποστέλλονται µε 





οποιαδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη από την Γραµµατεία 
∆ιευθύνσεως ∆ιοικήσεως του ΝΚ ( τηλ 28210-82111) αρκεί να περιέλθουν έως την 
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα του διαγωνισµού και ώρα 1300. 
Προσφορές που περιέχονται στα χέρια της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη, έστω και αν 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, και επιστρέφονται στους ενδιαφερόµενους από την 
Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγίζονται. 
 
 7. Προσφορά που δεν είναι σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους της παρούσας 
διακήρυξης απορρίπτεται ως µη αποδεκτή. Τροποποίηση ή διόρθωση στην προσφορά µετά 
την κατάθεσή της, δεν γίνεται δεκτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), ακολουθεί η έγγραφη 
ειδοποίηση του, όπως εντός δέκα (10) ηµερών, καταθέσει σε σφραγισµένο φάκελο τα 
ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, ως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, 
προκειµένου να ελεγχθούν και να συµπεριληφθούν στον φάκελο της 
προµήθειας/εργολαβίας : 

 
1. ∆ικαιολογητικά. 

α. Οι 'Έλληνες πολίτες:  
                      (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του 
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικαστεί µε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, ήτοι για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες,νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 
ανρθώπων. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά επίσης 
και σε κάθε πρόσωπο, το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου της εταιρίας ή έχει εξουσία εκπροσώπισης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτή, ιδίως: 
    α/ Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές 
    β/ Στις περιπτώσεις ανώνυµων εταιριών (Α.Ε.), τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης εντός του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες, δεν ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την 
ηµέρα επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  





β. Οι Αλλοδαποί πολίτες: 
 (1) Όλα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά του εδαφίου α της 

παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 80 του Ν. 
4412/16.  
              
                     γ.      Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
                              Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 
φορέα που συµµετέχει στην Ένωση.   
  
          2.    Λοιπές διευκρινήσεις επί των άρθρων 1 και 2 του παρόντος 
Παραρτήµατος: 
                   α. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να καταθέσουν τις 
υπεύθυνες δηλώσεις και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις 
ή άλλα δικαιολογητικά στοιχεία σύµφωνα µε τις προυποθέσεις που ορίζονται από το  
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-03-14): 
                                 (1) Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, 
υποβάλλονται και γίνονται  αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης 2α ανωτέρου νόµου, ευκρινή φωτοαντίγραφα  των πρωτότυπων 
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 
αντιγράφων τους. 
                               (2)    Ευκρινή φωτοαντίγραφα  από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
(π.χ Πιστοποιητικό ISO), τα οποία εχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα  από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης 2α ανωτέρου νόµου. 
                            (3)     Ευκρινή φωτοαντίγραφα  από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρθεί από δικηγόρο. 

β. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 δεν απαιτείται 
θεώρηση / βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερόµενου από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ενώ θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
των προσφορών. 

γ. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων 
συνοδευόµενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων. 

δ. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα φωτοαντίγραφα, κατά τα 
ανωτέρω, οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ποσοστό 
πέντε τις εκατό  (5 %) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και 
τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντίγραφων, στο πλαίσιο 
µιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή 
της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων 
φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών 
φωτοαντιγράφων όχι µόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες 
ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την 
έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης 

διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.hellenicnavy.gr) ) και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 





 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν 
είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την εποµένη της 
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.   

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 2, 
Ν.4412/16), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατά 
120 επιπλέον ηµέρες. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 
β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης 

των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό, εφόσον αιτηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή. 

γ. Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων 
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα 
∆ιακύρηξη. 

δ. Προσφορά που υποβλήθηκε εκπρόθεσµα. 
ε. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον 

προβλεπόµενο. 
στ. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο 

ισχύος. 
ζ. Προσφορά η οποία περιέχει ατέλειες,ελλείψεις,ασάφειες ή 

σφάλµατα, εφόσον αυτα δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση σύµφωνα µε το 
άρθρο 102 του Ν. 4412/16. 

η. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι 
υπό αίρεση. 

θ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους 
όρους της ∆ιακήρυξης. 

ι. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την 
παρούσα ∆ιακήρυξη.   
 

ΑΡΘΡΟ 6 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1. Η αποσφράγιση των προσφορών, γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή 

∆ιενέργειας του διαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπει η ∆ιακήρυξη, 
παρουσία αυτών που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 
Αρχικά αποσφραγίζονται ο Κυρίως Φάκελος, ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και ο Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Μετά τον έλεγχο 
αυτών από την Επιτροπή, θα αποφασισθεί και θα ανακοινωθεί ποιοι εκ των 
διαγωνιζοµένων πληρούν τις προϋποθέσεις περαιτέρω αξιολογήσεως. Ακολούθως, για 
όσες Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, η Επιτροπή αποσφραγίζει το Φάκελο της 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών.Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.    





2. H Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση 
σε πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών 
προσφορών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους και της 
τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών που αποσφραγίσθηκαν και του αποτελέσµατος 
του ελέγχου της πληρότητας και κανονικότητας αυτών, κατά σειρά µειοδοσίας. 

3. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της 
προσφοράς, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των 
στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς. ∆ικαίωµα πρόσβασης σε 
προσφορές έτερων οικονοµικών φορέων έχουν οι συµµετέχοντες για είκοσι (20) 
ηµέρες από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

4. Το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα υποβληθεί 
για τελική έγκριση στον έχοντα την οικονοµική εξουσία (Ε.Ο.Ε.) ∆ιοικητή του ΝΚ. 

5. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του τότε ο προσφέρων οφείλει να 
σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη « πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα ». Στην 
αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο 
στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 
επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

6. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, της 
αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της 
κανονικότητας της τεχνικής προσφοράς του πρώτου µειοδότη, επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης.  

7. Η κατακύρωση της Σύµβασης γίνεται στο µειοδότη κατόπιν απόφασης 
της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Η 
έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον 
ανακηρυχθέντα εργολάβο. 

8. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο µπορεί να προτείνει την κατακύρωση 
της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
µέχρι 30%. 

9. Με την κατακυρωτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται άµεσα στον 
µειοδότη, ακολουθεί η υπογραφή της συµβάσεως οπότε και καθορίζεται η έναρξη του 
χρόνου εκτελέσεως της εργασίας. 

10.   Σε περίπτωση υποβολής ακριβώς ισότιµης οικονοµικής προσφοράς από 2 
ή περισσότερους συνδιαγωνιζόµενους, ο ανάδοχος θα επιλεγεί µε κλήρωση µεταξύ 
αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του Ν.4412/16. 

11.   Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν προσέλθει µέσα στις εκάστοτε 
προθεσµίες που του ορίστηκαν για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
και για να υπογράψει τη σχετική Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του 
Έχοντος την Οικονοµική Εξουσία (ΕΟΕ) µετά από εισήγηση της αρµόδιας 
επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. . 

  
ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συµµετοχής 

εργολάβου στον διαγωνισµό και κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού έως και την 
κατακυρωτική απόφαση. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από 
τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. 

3. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία 
υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του 
Ν.4412/16. 





4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο 
υπέρ ∆ηµοσίου, το οποίο ορίζεται στο 1% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Εφόσον συντρέχει καποιος απο τους λόγους που περιγράφονται στο 

άρθρο 106 του Ν.4412/16, ο ∆ιαγωνισµός δύναται να µαταιωθεί και να επαναληφθεί, 
µε τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.   

2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούµενης υπηρεσίας και 
τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ. Την περιγραφή της υπηρεσίας και την έκταση (ποσότητα) αυτής. 
δ. Την τιµή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούµενης 

υπηρεσίας. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούµενης υπηρεσίας. 
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
η.  Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής.  

3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
                  α. Παραδόθηκε ολόκληρη η εργασία και στην ποιότητα που 
περιγράφεται στη σύµβαση.  
                  β. Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόµενη υπηρεσία.  
                  γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
                  δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

1. Η  εταιρεία , η οποία αναδειχθεί µειοδότης, υποχρεούται όπως προσέλθει στο 
Γραφείο Προυπολογισµού ΝΚ/∆∆  εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση 
της κατακυρωτικής απόφασης για την υπογραφή της «Σύµβασης» / «Συµφωνητικού  
Προµήθειας», προσκοµίζοντας «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως» ισχύος δύο (2) 
µηνών πέραν του «συµβατικού» χρόνου παράδοσης και ποσού ίσου µε το πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της καθαρής αξίας της προµήθειας (ανελαστικός όρος) σύµφωνα µε άρθρο 72 του 
Ν.4412/16. Υπόδειγµα ως Προσθήκη «V» Παραρτήµατος «Α». 

2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 

3. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

4. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 

όρων της σύµβασης. 





 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Χρόνος αναλήψεως εργασιών θα καθορισθεί µε την υπογραφή της 

Σύµβασης µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και µειοδότη εργολάβου. 
2. Ουδεµία δέσµευση εκτελέσεως εργασίας προκύπτει µεταξύ ∆ηµόσιου και 

µειοδότη µετά τη διενέργεια του εν λόγω ΣΜ∆ και προ της υπογραφής της σχετικής 
συµβάσεως. 

3. Ο µειοδότης υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία και την επιτροπή 
παραλαβής για την ηµεροµηνία ενάρξεως εκτελέσεως της εργασίας  τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 

4. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται ανά µήνα από αρµόδια επιτροπή 
µε την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ   12 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΕΚΠΤΩΣΗ 

1. Ο µειοδότης πoυ δεv προσέρχεται µέσα στις εκάστοτε προθεσµίες που 
του ορίστηκαν για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για να 
υπογράψει τη σχετική Σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv 
κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνοµά τoυ και απo κάθε δικαίωµα πoυ 
απορρέει απo αυτήν, µε απόφαση τoυ ΕΟΕ. 

2. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύµβαση, εφόσον: 
α. Η Σύµβαση  δεν υπογράφηκε ή η εργασία/έργο δεν εκτελέστηκε 

µε ευθύνη της Υπηρεσίας. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας µε την προϋπόθεση του 

άρθρου 204 του Ν.4412/16.  
3. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την σχετική 

σύµβαση και να κυρήξει τον µειοδότη έκπτωτο, εφόσον ο ανάδοχος, καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγµένα παραλείπει να 
εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του. 

4. Στον  εργολάβο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται µε απόφαση 
του ΕΟΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (επιτροπή παραλαβής), 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203, παρ. 4 του Ν. 4412/16. 

5. Σε περίπτωση µη τηρήσεως από µέρους του µειοδότη  των συµβατικών 
του υποχρεώσεων, επιβάλλονται σ΄ αυτόν κατά περίπτωση, οι αναγραφόµενες στη 
συνηµµένη Προσθήκη VΙ Παραρτήµατος «Α» κυρώσεις 

6. Η κήρυξη του εργολάβου ως έκπτωτου, θα ενεργείται κατόπιν 
εισηγήσεως του ∆ιευθυντή ΝΚ/∆∆ και αποφάσεως του ∆ιοικητού ΝΚ. 

7. Ο εργολάβος µπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 
οποιαδήποτε µορφή κυρώσεως εις βάρος του, να υποβάλλει προσφυγή µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο 
∆ιοικητής ΝΚ ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου ∆ιευθυντή. Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιαδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από απόφαση ∆ΝΚ του 
απαιτούµενου ποσού και τη συγκέντρωση όλων των προβλεπόµενων δικαιολογητικών 
από τον εργολάβο. Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι το κόστος θα καλυφθεί από 
κεφάλαια εκτός Κρατικού Προυπολογισµού. 





2. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά / παραστατικά για την πληρωµή του 
εργολάβου ορίζονται ως ακολούθως: 

α. Πρωτότυπο τιµολόγιο από τον Εργολάβο προς τη ΝΚ/∆∆. 
β. Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπογεγραµµένο 

από την επιτροπή παραλαβής της ΝΚ/∆∆ και τον εργολάβο. 
γ. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο, από τον 

εργολάβο στο ∆ηµόσιο Ταµείο. 
δ. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ για το απασχολούµενο προσωπικό 

από τον εργολάβο στο ∆ηµόσιο Ταµείο. 
ε. Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά που προβλέπονται από την 

∆ιακήρυξη και θα συµπεριληφθούν στη σύµβαση. 
3. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία 

εκάστης παραλαβής  του έργου, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
4. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από 

το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος 8% επί της καθαρής αξίας. 
5. ∆εν θα γίνονται δεκτές οι προσφορές των προµηθευτών που δεν θα 

συµµορφώνονται µε τις ανωτέρω επισηµάνσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

1. Η παρούσα  διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο. 
2. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρµογή της παρούσης ή εξ' αφορµής της, ο ∆ιευθυντής ΝΚ/∆∆ και ο Ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες 
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Εφόσον δεν επιτευχθή φιλική 
επίλυση, τελική και αµετάκλητη επίλυση, δίδεται από τον Ε.Ο.Ε. 

3. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του 
Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1 Ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση της Σύµβασης υποχρεούται να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 
της ΕΕ, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού,κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτ’ηµατος Α’ του Ν.4412/16. 

2 Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συµβάσεως 
απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών 
του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο. 

3 Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.   
 
                                                                                                 Για την Ακρίβεια 
      
                                                                                 Υποπλοίαρχος (Ο) Μ. Λαύκας ΠΝ  
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
Ι :   Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης Εργολάβου (Ι) 
ΙΙ :  Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης Εργολάβου (ΙΙ) 
IΙΙ:  Υπόδειγµα Φύλλου Συµµορφώσεως 
ΙV :  Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
V : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτελέσεως 
VI:  Κυρώσεις 





 
Προσθήκη «Ι»  στο Παράρτηµα «Α» 
στη ∆ιακήρυξη Α∆ Φ.608.6/157 /18/Σ.2083 //19  Νοε 18/ΝΚ/∆∆ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΟΥ∆Α ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ 73200 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Ο) Μ. ΛΑΥΚΑΣ ΠΝ 

- Τηλέφωνο: 28210-82116 

- Ηλ. ταχυδροµείο: nk_dd_grpr@navy.mil.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.hellenicnavy.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 

σχετικού CPV): Εργολαβία καθαρισµών χώρων (CPV 90911200-8) ΛΑΝΚ, Ιδιωτικού 
Νηπιαγωγείου, Ιδιωτικού ∆ηµοτικού Σχολείου ∆∆ΜΝ και Γυµναστηρίου Οικισµού. 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

∆ιακήρυξη Νο 01/18/ΝΚ/∆∆ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι          [] Όχι       [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος V.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο
iv

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α και Β κατά περίπτωση. 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι                           [] Όχι 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι                            [] Όχι 

 

 

 

 

 





αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλους
v
; 

[] Ναι                     [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 





Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV;  

[]Ναι                           []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα 

µε το µέρος IV  για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 

 





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

� συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
viii

· 

� δωροδοκία
ix,x

· 

� απάτη
xi

· 

� τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες
xii

· 

� νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας
xiii

· 

� παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι                     [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

[] Ναι                          [] Όχι  





να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

[……] 

 





Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι                 [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι      [] Όχι  

-[] Ναι            [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι         [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι        [] Όχι  

-[] Ναι              [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι          [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 

 





Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι                    [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι                   [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 

εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 

σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι                    [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι                    [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι                   [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 





Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι                      [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι                    [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων28, λόγω 

της συµµετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι                     [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι                     [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια
xxix

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι                      [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι                     [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[] Ναι                     [] Όχι 





απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α,Β του παρόντος µέρους), ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι                    [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 

στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος µέλος εγκατάστασήςxxx
; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 





B: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της 

προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το 

σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι                 [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 

µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xxxi

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ 

ΚΡΗΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένο ‘Εντυπο Υπεύθυνης 

∆ήλώσης για τους σκοπούς της διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 

εργολαβία καθαρισµών χώρων (CPV 90911200-8) ΛΑΝΚ, Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου, 
Ιδιωτικού ∆ηµοτικού Σχολείου ∆∆ΜΝ και Γυµναστηρίου Οικισµού ΝΚ εκτιµώµενου Π/Υ 

40.000,00€ (Ευρώ) άνευ ΦΠΑ µε Κριτήριο Ανάθεσης τη Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική 

Άποψη Προσφορά η Οποία θα Αξιολογηθεί Μόνο στη Βάση της Χαµηλότερης Τιµής. Αριθµός 

∆ιακήρυξης 02/17/ΝΚ/∆∆. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 





                                                                                                                                                           
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 

που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και 

άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 





                                                                                                                                                           
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (ΙΙ) 
 

 
ΠΡΟΣ : ΝK/∆∆ 
 
ΑΠΟ: 
 
ΘΕΜΑ: ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΚ/∆∆   01/18 
 
 Κύριοι, 
 
 µε ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599 / 86 δηλώνω ότι: 
 

1. Έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του 
Ν.∆. 1400/73 περί καταστάσεως Αξιωµατικών και δεν θα χρησιµοποιήσω ως άµεσους ή 
έµµεσους αντιπροσώπους τους µονίµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς των τριών Κλάδων 
των Ενόπλων ∆υνάµεων για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την 
αποστρατεία τους. Το ίδιο ισχύει και για τους ανακαλούµενους στην ενέργεια µόνιµους 
στην εφεδρεία. 

2. Έχω λάβει γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων των παραρτηµάτων «Α» 
και «Β» της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως. 

3. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες εκπληρώνουν πλήρως όλα τα Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά και τις Απαιτήσεις της ∆ιακηρύξεως. 

4. Έχω πιστοληπτική ικανότητα και ουδέν δυσµενές στοιχείο υφίσταται 
όσον αφορά δοσοληψίες µε τράπεζες (ακάλυπτες επιταγές ή διαταγές πληρωµών) για 
τα τελευταία δύο (2) έτη. Το αληθές της δήλωσης αυτής δύναται να διασταυρώσει το 
ΠΝ µέσω των αρµοδίων οργάνων του από την Ένωση Τραπεζών. 

5. Η εταιρεία µου ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί της σύµφωνα µε άρθρο 46 του 
Ν.4281/2014 δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης 
της σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής. 
 

      
            ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας  

 

ΑΝΤΙΣΤ. ΠΑΡΑΓΡ. 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 

Παραγρ 1, Άρθρου 1, 
Παραρτήµατος Γ 

 
Παραγρ 2, Άρθρου 1, 

Παραρτήµατος Γ 
 

Άρθρο 2, Παραρτήµατος Γ 
 

Άρθρου 3, Παραρτήµατος Γ 
 
 

Άρθρο 4, 
Παραρτήµατος Γ 

 
 

Παραγρ 1,2, Άρθρο 5, 
Παραρτήµατος Γ 

 
Παραγρ 3, Άρθρο 5, 

Παραρτήµατος Γ 

 

 
 
 

               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΝΚ/∆∆ 
 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΧΩΡΟΥΣ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ 

 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΣΕΩΣ - 
ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 
 
 

Συµφωνώ 
 
 

Συµφωνώ 
 
 

Συµφωνώ 
 

Συµφωνώ 
 
 

Συµφωνώ 
 
 
 

Συµφωνώ 
 
 

Συµφωνώ 
 
 

 
 

 

                                      Ο Προσφέρων  
                                 (σφραγίδα - υπογραφή) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

1. Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συµµορφώσεως» (ΦΣ) θα αποτελεί 
το κύριο µέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της 
προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ (Παράρτηµα «Γ» της παρούσας) 
παράγραφο προς παράγραφο, θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι συµφωνίες ή 
τυχόν διαφοροποιήσεις και θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις 
που ζητούνται (τιµές µεγεθών, απαντήσεις σε ερωτήµατα κλπ). 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ NK/∆∆  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:                                         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Αναφερόµενοι στον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό που θα γίνει την 

}}}}}}}}}}}}}}}}}(ηµεροµηνία) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 01/18 
∆ιακήρυξη του ΝΚ/∆∆ και την σχετική ανακοίνωση στον τύπο, σας προσφέρουµε τα 
κάτωθι: 

                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
α. Οικονοµική προσφορά  κτιρίου................................................................ 
 
Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΕΤΗΣΙΩΣ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
  ΣΕ ΕΥΡΩ  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ  

 

Φ.Π.Α. 
ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΕΙ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Εργασίες καθαρισµών 
χώρων 
...................................... 

 
ΜΗΝΑΣ 

 
12 (Η 9 ΓΙΑ 

ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ) 

 
 

 
 

 
 

 
Σηµείωση: Η τιµή να αναγραφεί ολογράφως και αριθµητικώς, µε ακρίβεια έως 
δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 
 

β. Ανάλυση προσφοράς σύµφωνα µε άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 και το άρθρο 
22 του Ν. 4144/2013 
Αριθµός εργαζοµένων  

Ηµέρες και ώρες εργασίας ∆ήλωση λαµβανοµένου υπόψη τον Πίνακα 
5.3, Άρθρου 5, Παραρτήµατος "Γ" 
∆ιακηρύξεως  02/17 ΝΚ/∆∆ 

Σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγεται ο κάθε 
εργαζόµενος. 

 

Ύψος προϋπολογιζοµένου ποσού που αφορά τις 
πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων 
στην σύµβαση   

 

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά 

 

Τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο ∆ήλωση λαµβανοµένου υπόψη τον Πίνακα 
5.3, Άρθρου 5, Παραρτήµατος "Γ" 
∆ιακηρύξεως  02/17 ΝΚ/∆∆ 

∆ιοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών  

Κόστος αναλωσίµων  

Εργολαβικό κέρδος  

 
                                             
 
 
 
 





ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Α/Α ΧΩΡΟΣ Τ.Μ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΛΑΝΚ  12 ΜΗΝΕΣ  

2  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΚ  12 ΜΗΝΕΣ  

3 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  9 ΜΗΝΕΣ  

4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  9 ΜΗΝΕΣ  

 
ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ): 
Χρονική ∆ιάρκεια Προσφοράς: 
 

                                                                           ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
       ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α  

 
Επί των στοιχείων της Οικονοµικής Προσφοράς και της Ανάλυσης 

Προσφοράς αιτείται ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 
 

1. Στον φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς θα επισυνάπτεται 
αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 

 
2. Το διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, το κόστος αναλωσίµων και 

το εργολαβικό κέρδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% έκαστο, επί του 
προϋπολογιζοµένου ποσού των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζοµένων 
συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών, επί ποινή αποκλεισµού 
της προσφοράς. 
 

3. Οι πίνακες της Οικονοµικής Προσφοράς και Ανάλυσης Προσφοράς 
συµπληρώνονται σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία , επί ποινή 
αποκλεισµού της προσφοράς. 
 

4.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους 
συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών 
(ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο του έργου), οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν 
κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

5. Μικρότερος προσφερόµενος αριθµός εργαζοµένων και λιγότερες ώρες 
εργασίας από τα απαιτούµενα στην τεχνική προδιαγραφή, επιφέρει αποκλεισµό της 
προσφοράς. 
 

6. Η παρουσία επόπτη/εργοδηγού απαιτείται καθηµερινά και καθ’ όλη τη 
διάρκεια των εργασιών. Όσον αφορά στις αποδοχές του επόπτη/εργοδηγού, δεν 
είναι υποχρεωτικό να συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του 
υποψηφίου. Στην περιπτωση αυτή, θα ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού διευκρίνηση (από την εταιρία) για το ποιό στέλεχος της εταιρίας θα 
εκτελεί χρέη επόπτη/εργοδηγού.  
 

7. Να διευκρινίζεται στην οικονοµική προσφορά πόσοι από τους 
εργαζοµένους θα ειναι άνω και πόσοι κάτω των 25 ετών. 
 
           8.  Τα επιµέρους κόστη ανωτέρω πίνακα Β προκύπτουν από τους 
αντίστοιχους  πίνακες χώρων ως υπόδειγµα πίνακα Α. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος }}}}}}}}. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  
Ηµεροµηνία έκδοσης }}}}}}}}}}}..  
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)1 ........................ 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2 ................................  
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. }}}}}}.. ποσού }}}}}}}.}}. ευρώ3.  
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.. 
4υπέρ του: 
 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ...................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................}}}}}}}}}}}}}.., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ................................, ΑΦΜ: 
..................(διεύθυνση) .......................}}}}}}}}}}}}}.. ή  
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ....................... (διεύθυνση) ..................  
 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατοµικά και για κάθε µία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
 
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .......5 / της υπ αριθ ......... σύµβασης 
“(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη 
/ Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος6 ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).  
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....}. ηµέρες7 από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης8 ) ή µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε 

                                                 
1
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

2
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

3
 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 

4
 Όπως υποσημείωση 3 

5
 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/ων για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση. 
6
 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 

7
 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

8
 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με 

βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος 





έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9 .  
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
9
 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





Προσθήκη «VΙ»  στο Παράρτηµα «Α» 
στη ∆ιακήρυξη Α∆ Φ Φ.608.6/157/18/Σ.2083 //19 Νοε 18/ΝΚ/∆∆ 
 

Κ  Υ  Ρ  Ω  Σ  Ε  Ι   Σ 
 

1.           Σε περίπτωση µη ικανοποιητικής καθαριότητας σε κάποιο τµήµα των χώρων 
και για κάποια συγκεκριµένη εργασία (πχ καθαριότητα δαπέδου ή WC κτλ), θα 
επιβάλλεται ποσό προστίµου ίσο µε το 2% έως 5% του ηµερήσιου κόστους (σύµφωνα µε 
την προσφορά) του τιµήµατος, ανάλογα µε τη συχνότητα της παραβάσεως. 

 
2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης θα διαπιστώνει την 

καθηµερινή παρουσία του προσωπικού. Σε περίπτωση απουσίας εργαζοµένου και µη 
άµεσης αναπλήρωσης του, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα διακοσίων Ευρώ 
(200,00€) για κάθε ηµέρα απουσίας. 

 
3. Για κάθε παράβαση όρου της συµβάσεως, ο εργολάβος θα υπόκειται σε 

έγγραφη παρατήρηση προκειµένου να ενεργήσει τα δέοντα προς αποκατάσταση των 
παρατηρήσεων µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα. Εφόσον ο εργολάβος δεν 
συµµορφωθεί η υπηρεσία έχει το δικαίωµα κύρηξης του εργολάβου ως έκπτωτου. 

 
4. Σε περίπτωση σοβαρής παραβάσεως ή υποτροπής, εφόσον διαπιστώνεται 

υπαιτιότητα του εργολάβου, η διοίκηση δικαιούται να προβεί στην κήρυξη του εργολάβου 
ως έκπτωτου σε υπαναχώρηση από σύνολο της συµβάσεως και να διατάξει την 
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως. 

 
5. Προ της επιβολής της κυρώσεως, η ∆ιοίκηση καλεί σε έγγραφη παροχή 

εξηγήσεων τον παραβάτη µειοδότη εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, 
δυναµένης να παραταθεί µόνο από το ∆ιοικητή ΝΚ για εξαιρετικούς λόγους. Μετά την 
κατάθεση του υποµνήµατος ή την πάροδο απράκτης της προθεσµίας, ο ∆ιοικητής ΝΚ 
αποφασίζει για το είδος και το ύψος της ποινής που θα επιβληθεί.  
 

6. Ο µειοδότης, που θα κηρυχθεί έκπτωτος, δε θα µπορεί να λαµβάνει µέρος 
σε διαγωνισµό του ΠΝ για ένα (1) έτος και για το ίδιο ή παρόµοιο αντικείµενο προµήθειας, 
σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα από την κείµενη νοµοθεσία. 
 

7. Ως υπότροπος θεωρείται ο µειοδότης που υποπίπτει σε δύο (2) 
τουλάχιστον παραβάσεις σε διάστηµα ενός (1) έτους. 
 
 
 
 
                                                                                                      Για την Ακρίβεια 
                                                                                Υποπλοίαρχος (Ο) Μ. Λαύκας  ΠΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
στη ∆ιακήρυξη Α∆ Φ.608.6/157 /18/Σ.2083 //19 Νοε 18/ΝΚ/∆∆ 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
 

1. Η εργασία θα εκτελείται συµφώνως πίνακα Παραρτήµατος Γ. 
Τροποποίηση του ωραρίου θα γίνεται µόνο κατόπιν συµφωνίας µε τη διεύθυνση 
ΝΚ/∆∆. 

2. Όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού καθώς και τα µηχανήµατα 
καθαρισµού θα διατίθενται από τον εργολάβο. 

3. Ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση της Σύµβασης υποχρεούται να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 
της ΕΕ, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού,κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν.4412/16. 

4. Ο Εργολάβος υποχρεούται να τηρεί τις εργοδοτικές διατάξεις της 
εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων, να εξασφαλίζει ότι 
τηρούνται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, να τηρεί τις διατάξεις της νοµοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού 
κινδύνου  και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. Η υπηρεσία δεν έχει καµία αστική ή 
νοµική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οποιουδήποτε µισθωτού του εργολάβου και 
η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής. 

5. Το σύνολο του προσωπικού, που θα απασχοληθεί στην εργασία της 
παρούσας θα ειναι υποχρεωτικά ασφαλισµένο. Στο τέλος κάθε µήνα θα προσκοµίζεται 
από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία, Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση από το ΙΚΑ, το οποίο 
είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την πληρωµή της δαπάνης.  

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση οποιονδήποτε ζηµιών σε 
µέσα και εξοπλισµό του Π.Ν. που προκλήθησαν από υπαιτιότητά του. 

7. Εντός Ναυτικής περιοχής, ο ανάδοχος υποχρεούται, για την είσοδο και τη 
µετακίνηση του ιδίου, του προσωπικού του, καθώς και για τη διακίνηση µέσων και 
υλικών, να τηρεί τις διατάξεις και τους σχετικούς κανονισµούς ασφαλείας της Ν. 
Υπηρεσίας. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την αποχώρηση του προσωπικού του 
από τον χώρο στον οποίο εκτελεί κάθε φορά τις εργασίες της Σύµβασης, να έχει 
µεριµνήσει για την τακτοποίηση του χώρου, αποδίδοντάς του την τάξη και την 
λειτουργικότητα που είχε κατά τον χρόνο άφιξης του συνεργείου προς εκτέλεση των 
εργασιών. 

9. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συµβάσεως 
απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών 
του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο. 

10. Όλοι οι εργαζόµενοι του συνεργείου θα είναι ασφαλισµένοι και θα 
διαθέτουν Βιβλιάριο Υγείας. 

11. Η Υπηρεσία δεν δεσµεύεται για την ανάθεση του συνόλου των εργασιών 
και η ανάθεση της εργασίας θα εκτελείται ανά µήνα µετά από έγγραφη ειδοποίηση του 
αναδόχου. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία στην οποία 
παραδίδει – προσφέρει τις υπηρεσίες καθαριότητας, κάθε µεταβολή του 
απασχολούµενου προσωπικού καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των 
Υπηρεσιών του Παραρτήµατος «Γ» της παρούσης. 

13. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση όπως αντικαθιστά το προσωπικό του κατά 
της ηµέρες αδείας ή ασθενείας. 





14. Οι εργαζόµενοι, που θα εργάζονται στους χώρους των Σχολείων θα 
διαθέτουν απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας/βεβαίωση ιατρού .  

15. Σε κάθε φιάλη / συσκευασία απορρυπαντικού / απολυµαντικού που θα 
χρησιµοποιείται θα υπάρχουν οδηγίες χρήσεως και τρόποι προστασίας. 

16. Σε κάθε εγκατάσταση καθαρισµού, θα τηρείται Βιβλίο για την ηµερήσια 
απασχόληση του προσωπικού που θα απασχολούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις 
από τον ανάδοχο, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των εργαζοµένων, η ώρα 
άφιξης για την ανάληψη υπηρεσίας  και η ώρα αναχώρησης µε την λήξη υπηρεσίας. 
Το εν λόγω Βιβλίο θα πρέπει να συµπληρώνεται υποχρεωτικά καθηµερινά από το 
προσωπικό καθαρισµού που θα απασχολείται στις προαναφερόµενες εγκαταστάσεις, 
µε ευθύνη του αναδόχου και θα αποτελεί αντικείµενο ελέγχου της επιτροπής 
παραλαβής εργασιών. Τα εν λόγω Βιβλία, που θα προσκοµιστούν από τον ανάδοχο 
κατά την υπογραφή της Σύµβασης, θα βρίσκονται και θα φυλάσσονται από τις  
∆ιευθύνσεις σε χώρο που θα καθοριστεί. 

17. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί προσωπικό που έχει 
πείρα στο αντικείµενο και µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυµα κατά 
την διάρκεια της λειτουργίας της Υπηρεσίας. Το προσωπικό που θα απασχολείται 
πρέπει, µε µέριµνα του αναδόχου, να είναι εκπαιδευµένο στην χρήση των χηµικών 
υλικών καθαρισµού καθώς και των µηχανηµάτων-συσκευών που χρησιµοποιούνται για 
τις εργασίες καθαρισµού των χώρων. 

18. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα αναγκαία ΜΑΠ στο προσωπικό του. 
19. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει ώστε να χρησιµοποιούνται οι βέλτιστες 

µέθοδοι και τα κατάλληλα µέσα για την καθαριότητα. 
20. Η διαδικασία της καθαριότητας δεν πρέπει να δηµιουργεί ενόχληση ή 

βλάβες οποιασδήποτε µορφής στην Υπηρεσία. 
21. Οι υπάλληλοί του αναδόχου δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε 

έγγραφα ή φακέλους της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του µε 
γραπτή δήλωσή τους να βεβαιώσουν πως δεν θα ανακοινώνουν σε κανέναν πράγµατα 
που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους. Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να 
υπάρχει ακόµη και µετά το πέρας της συµβάσεως. 

22. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας 
από τους υπαλλήλους του. 

23. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες καθαριότητας θα είναι υψηλού επιπέδου 
ποιότητας και θα εκτελούνται µε τον προβλεπόµενο για τέτοιου είδους εργασίες, 
σύγχρονο µηχανικό εξοπλισµό, τα δε αναλώσιµα υλικά- χηµικά θα είναι υψηλής 
ποιότητας και εγκεκριµένα από τους προβλεπόµενους Φορείς (Ε.Ο.Φ., Χηµείο του 
Κράτους κ.λ.π.).  

24. Τα απορρυπαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες 
οσµές, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία του 
προσωπικού και των επισκεπτών και να µην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και 
µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του κτιρίου. 

25. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, 
ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισµού, 
ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. 

26. Εκτός των τακτικών ελέγχων, σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα 
διενεργείται έκτακτα, από επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από προσωπικό των 
∆ιευθύνσεων ΝΚ και η οποία θα καθορίζεται επί τόπου µε ∆ιαταγη του ∆ιοικητή ΝΚ, 
παρουσία του µόνιµου επόπτη / εργοδηγού του συνεργείου καθαρισµών, έλεγχος – 
επιθεώρηση επιπέδου καθαριότητας σε διάφορα τµήµατα των χώρων καθαρισµού της 
∆ιευθύνσεως. Σε περιπτώσεις ασυνέπειας, πληµµελούς καθαρισµού των χώρων 
καθαρισµού θα εφαρµόζονται οι κατά νόµων διαδικασίες. 

27. Τα υλικά καθαρισµού θα χρησιµοποιούνται κατόπιν εγκρίσεως του 
προσωπικού των επιτροπών παραλαβής των εργασιών. Επίσης, για κάθε αλλαγή των 





υλικών καθαρισµού που θα χρησιµοποιούνται, θα αιτείται προηγουµένως η έγκριση 
των ανωτέρω επιτροπών και σε περίπτωση µη εγκρίσεως, δεν θα χρησιµοποιούνται. 

28. Ο εργολάβος θα υποβάλλει στη ΝΚ/∆∆, µε την έναρξη των εργασιών 
Έκθεση µε τους Κανόνες Ασφαλείας των εργαζοµένων του. 

29. Σε συνεννόηση µε την ∆ιεύθυνση θα καθοριστεί συγκεκριµένος αριθµός 
αποθηκών, όπου η εταιρεία θα µπορεί να αποθηκεύσει τα διάφορα εργαλεία, 
συσκευές, µηχανήµατα και υλικά καθαρισµού. 

30. Η ∆ιεύθυνση  ΝΚ/∆∆  δύναται να προβαίνει στην αναπροσαρµογή των 
προαναφεροµένων ωρών / περιόδων εργασίας ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆ιευθύνσεως και 
κατόπιν συνεννοήσεως µε τον εργολάβο, χωρίς όµως να µεταβάλλεται ο συνολικός 
αριθµός εργατοωρών. 

31. Η καλή εκτέλεση των εργασιών και η εφαρµογή των όρων θα υπόκεινται 
στον έλεγχο της ∆ιευθύνσεως  µέσω της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και µέσω της 
Υποδιευθύνσεως Ποιότητας και Ασφάλειας της ∆ιευθύνσεως. 

32. Το συνεργείο καθαρισµού θα διευθύνει µόνιµος επόπτης / εργοδηγός της 
εταιρείας, ορισµένος από τον εργολάβο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος έναντι της ΝΚ/∆∆  
για την τήρηση των όρων της Συµβάσεως και για την επικοινωνία / συνεννόηση µεταξύ 
εταιρείας και ΝΚ/∆∆. 

33. Ο εργολάβος οφείλει να σηµατοδοτεί τους χώρους, όπου υπάρχουν υγρά 
πατώµατα προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

34. Απαραίτητη η επίσκεψη στο χώρο εργασιών και η λήψη βεβαίωσης 
επισκέψεως. 

35. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.   
 
 
 

                                                                                Για την Ακρίβεια 
                                     

Υποπλοίαρχος (Ο) Μ. Λαύκας ΠΝ
 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
στη ∆ιακήρυξη Α∆  Φ.608.6/157 /18/Σ.2083 // 19 Νοε 18/ΝΚ/∆∆ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΆΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΚ/∆∆ 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΛΑΝΚ 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΚ 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆∆ΜΝ 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ∆∆ΜΝ 
 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΝΚ/∆∆ 
 1.1 ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΛΑΝΚ): 

Ισόγειο: Είσοδος-Χωλ, Σαλόνι, Αίθουσα Εστιατορίου, WC, Κλίµακα. 
 Α΄ όροφος: Σαλόνι, ∆ιάδροµος, Είκοσι (20) ∆ωµάτια και Τρεις (3) Σουίτες µε WC. 
Β΄ όροφος: Σαλόνι, ∆ιάδροµος, Είκοσι (20) ∆ωµάτια και Τρεις (3) Σουίτες µε WC            
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ:1.800,00τ.µ. 

          1.2 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΚ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ:140,00 τ.µ.                                                                                                                      
           1.3  ∆ηµοτικό Σχολείο :∆ιόροφο κτίριο µε ∆ιαδρόµους, Αίθουσες 
∆ιδασκαλίας, Τραπεζαρία, WC, Αίθουσα Εκπαιδευτικών, Γραφείο ∆ιευθυντή, 
εσωτερικές κλίµακες, εξωτερικά σκαλοπάτια και Κλειστό Γυµναστήριο. 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ:1.595,00τ.µ       
                    1.4  Νηπιαγωγείο : Κτίριο µε ∆ιαδρόµο, Αίθουσες ∆ιδασκαλίας, Κουζίνα, 
WC, Γραφείο ∆ιευθυντή,  εξωτερικά σκαλοπάτια. 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ:150,00τ.µ       

 
   2.      Απαιτείται η επίσκεψη από τους ενδιαφερόµενους στους χώρους 
της υπηρεσίας, προκειµένου να τους υποδειχθούν οι χώροι για την καλύτερη 
εκτίµηση της εργασίας. Για το λόγο αυτό θα παραλαµβάνουν από τρεις (3) 
βεβαιώσεις επισκέψεως, οι οποίες θα πρέπει να προσκοµιστούν την ηµέρα του 
διαγωνισµού µαζί µε τα υπόλοιπα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά 
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας. Η επίσκεψη θα 
εκτελεστεί, κατόπιν τηλεφωνικής συννενόησης τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες προ 
της επισκέψεως, από τους ενδιαφερόµενους µε το ακόλουθο πρόγραµµα: 
   α. Χώροι ΛΑΝΚ: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 

τηλέφωνο 28210-82607, 6948063384 Αντχος (Ε) Γ.Παρράς ΠΝ            

             .  β. Χώροι  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΚ τηλ .6974173939 

Σηµρος (Ε) Κ. Μαρίνος ΠΝ 
                        γ.    Χώροι ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆∆ΜΝ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

∆∆ΜΝ στο τηλέφωνο 28210-82954, κιν 6939851075 Ανθστης  (∆ΙΑΧ) 
Γ.Κυνηγοπούλου. 
    

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ 

 
  2.1 Το γενικό πρόγραµµα των εργασιών καθαρισµού περιλαµβάνει 
Καθηµερινές, Εβδοµαδιαίες και Μηνιαίες εργασίες όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1 
παρακάτω: 

 





 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Περιγραφή Εργασιών και Αντίστοιχα Χώρων 

 
 
 
 
 
 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
 
 

Α. Χώροι Υγιεινής 

• Αδειάζονται τα καλάθια και αλλάζονται σακούλες. 

• Καθαρίζονται και απολυµαίνονται τα είδη υγιεινής µέσα, έξω, 
καθώς και το κάλυµµα των λεκανών. 

• Καθαρίζονται µε ειδικά απορρυπαντικά τα µεταλλικά µέρη (βρύσες 
διακόπτες), καθώς και οι σαπουνοθήκες για αφαίρεση αλάτων  . 

• Σκουπίζονται και σφουγγαρίζονται τα δάπεδα µε νερό και 
απολυµαντικό υγρό. 

• Σκουπίζονται µε ηλεκτρική σκούπα οι τάπητες. 

• Καθαρίζονται οι καθρέπτες µε υγρό καθαρισµού και χαρτί. 

• Έλεγχος / Τοποθέτηση χάρτου υγείας στις τουαλέτες (το οποίο θα 
χορηγείται από την υπηρεσία). 

 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

• Καθαρίζονται και απολυµαίνονται τα πλακάκια των τοίχων µε 
ειδικό απολυµαντικό υγρό. 

ΜΗΝΙΑΙΩΣ • Απολυµαίνονται και καθαρίζονται οι κουρτίνες των λουτρών. 
• Απολύµανση µε χρήση ατµοσυστήµατος. 

 

 
 
 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
 

Β. Όλοι οι Χώροι 

• Άδειασµα των δοχείων απορριµµάτων και τοποθέτηση σε αυτά 
καθαρής σακούλας απορριµµάτων. 

• Ξεσκόνισµα και καθάρισµα πάγκων διανοµής φαγητού 
στα σχολεία. 

• Σκούπισµα και σφουγγάρισµα όλων των δαπέδων και των 
διαδρόµων . 

• Σκουπίζονται µε ηλεκτρική σκούπα οι τάπητες. 

• Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των κλιµακοστασίων.   

• Μεταφορά των σάκων απορριµµάτων από τους χώρους 
καθαρισµού στους ειδικούς χώρους συγκεντρώσεως 
απορριµµάτων. 

 

 
 
 
 
 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ 

• Ξεσκόνισµα και καθάρισµα των τραπεζιών και των 
γραφείων, των µηχανηµάτων, των χαµηλών φωτιστικών, των 
φοριαµών, των καθισµάτων, των σαλονιών, των ντουλαπιών 
και βιβλιοθηκών, των πινάκων ζωγραφικής, των πρεβαζιών, 
των σωµάτων καλοριφέρ και των λοιπών διακοσµητικών ειδών σε 
κάθε χώρο. 

• Ξεσκόνισµα και καθάρισµα των χειρολαβών των 
κλιµακοστασίων.   

• Αφαίρεση των αποτυπωµάτων των χεριών από τα χερούλια 
των πόρτων, ντουλαπών και καθάρισµα των εσωτερικών 
υαλοπινάκων στις πόρτες. 

• Ανά δεκαπενθήµερο καθαρισµός τζαµιών και περσίδων 
παραθύρων. 

ΜΗΝΙΑΙΩΣ • Γενικός καθαρισµός των τοίχων (πλύση ελαιοχρωµάτων). 

• Καθαρισµός τηλεφωνικών συσκευών µε οινόπνευµα. 

• Γυάλισµα των διαδρόµων και των δαπέδων  µε παρκετίνη (µε 





 

 

περιστροφική µηχανή. 

• Πλύσιµο µε ανάλογο µηχάνηµα των τάπητων του Νηπιαγωγείου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ 
 
  3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ 

� Σε όλες τις επενδυµένες µε µάρµαρα ή πλακίδια επιφάνειες 
δαπέδων κοινόχρηστων χώρων, σκάλες – πλατύσκαλα - διάδροµοι θα γίνεται µηχανικό 
σφουγγάρισµα και γυάλισµα των επίπεδων επιφανειών µε ηλεκτρικό (συσσωρευτές) µηχάνηµα 
πλύσεως και στεγνώµατος δαπέδων, όπου αυτό είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις που ο 
µηχανικός καθαρισµός δεν είναι εφικτός, θα γίνεται χειρωνακτικά.  

� Οι επιφάνειες των δαπέδων και των κλιµάκων, θα σκουπίζονται, 
θα σφουγγαρίζονται, και θα καθαρίζονται, κατά το πρόγραµµα, µε υλικά καθαρισµού που η 
χρήση τους δεν θα αυξάνει την ολισθηρότητα και δεν θα αφήνει επικάλυµµα στην επιφάνεια του 
δαπέδου. 

� Στις τουαλέτες θα χρησιµοποιούνται δύο κουβάδες, ένας µε 
καθαρό νερό κι ένας µε απορρυπαντικό. Αυτοί οι κουβάδες θα χρησιµοποιούνται µόνο στις 
τουαλέτες. Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά καθαρισµού των χώρων υγιεινής πρέπει να έχουν 
απολυµαντική δράση. 

� Η καθαριότητα πρέπει να αρχίζει από τους καθαρότερους 
χώρους και να προχωρεί προς τους πιο βεβαρηµένους (π.χ. πρώτα τα γραφεία, µετά οι 
διάδροµοι και µετά οι βοηθητικοί χώροι). 

� Να χρησιµοποιούνται διαφορετικές σφουγγαρίστρες για κάθε 
χώρο, µε διαφορετικό χρώµα στο κοντάρι ή άλλη ευδιάκριτη σήµανση (µία για τα γραφεία, µία 
για τις τουαλέτες). Η σφουγγαρίστρα που χρησιµοποιείται στους χώρους υγιεινής, δεν 
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί σε άλλους χώρους. 

� Το νερό των κάδων να αλλάζεται κάθε 50 τ.µ. Με αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η µείωση του µικροβιακού φορτίου και η διασπορά µικροβίων. Το νερό 
των κάδων να αλλάζεται στους διαδρόµους ύστερα από 3-4 σφουγγαρίσµατα (εµβαπτίσεις της 
σφουγγαρίστρας στον κουβά). 

� Η σφουγγαρίστρα µετά το σφουγγάρισµα πρέπει να πλένεται σε 
διάλυµα χλωρίνης 110׃ σε χλιαρό νερό, να στύβεται καλά και να τοποθετείται σε ειδική θέση 
ώστε να στεγνώσει. 

� Η σφουγγαρίστρα να χρησιµοποιείται πάντα στεγνή, όταν αρχίζει 
το σφουγγάρισµα. 

� Για την καθαριότητα στις τουαλέτες και στα µπάνια, εφαρµόζονται 
τα εξής׃ Καθαρισµός ειδών υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, βρύσες, πλακάκια, καθρέπτες κλπ) µε 
απορρυπαντικό και απολύµανση σε διάλυµα χλωρίνης 110׃ σε χλιαρό νερό. Άδειασµα δοχείων 
ακαθάρτων, πλύσιµο µε απορρυπαντικό, απολύµανση µε χλωρίνη. 

� Το σκούπισµα και το σφουγγάρισµα γίνεται στο τέλος µε 
απορρυπαντικό και στη συνέχεια απολύµανση µε διάλυµα χλωρίνης 110׃ δαπέδων. 
Χρησιµοποιούµε πάντα διαφορετικού χρώµατος και είδους σφουγγάρια για τους νιπτήρες και 
τις λεκάνες αντίστοιχα. Τα απολυµαντικά δεν αναµιγνύονται ποτέ µε άλλα απορρυπαντικά, γιατί 
χάνουν την απολυµαντική τους δράση. Επίσης δηµιουργούν χηµικές ενώσεις και συχνά µε 
διαφυγή αερίων (αναθυµιάσεις). 
 

  3.2 ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  Οι χώροι καθαριότητας διακρίνονται ׃ 

� Στους χώρους που σφουγγαρίζονται µε τη µέθοδο του διπλού 
κουβά, µόνο µε απολυµαντικό (αλδεϋδούχο παρασκεύασµα) και είναι׃ 
    α. Γραφεία. 





 

 

    β. ∆ιάδροµοι- Σκάλες- Κοινόχρηστοι Χώροι. 
    γ. Αίθουσες. 
 

� Στους Ειδικούς χώρους που σφουγγαρίζονται πρώτα µε υγρό 
σαπούνι και µετά µε απολυµαντικό, πάντα µε τη µέθοδο του διπλού κουβά και είναι ׃ 
    α. Τουαλέτες. 
    β. Βοηθητικοί χώροι. 
    γ.  ∆ιανοµείο, Τραπεζαρία. 
 
  3.3 ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

� Όλοι οι κάδοι των απορριµµάτων πρέπει να βρίσκονται σε θέσεις 
µε εύκολη πρόσβαση, να µένουν συνεχώς σκεπασµένοι και να ανοίγουν µε ποδοκίνητο 
µηχανισµό, αν αυτό είναι εφικτό. 

� Κατά τη συλλογή των απορριµµάτων το προσωπικό 
καθαριότητας πρέπει να χρησιµοποιεί γάντια µιας χρήσεως. Φορώντας τα γάντια δεν 
αγγίζονται πόµολα, χερούλια πόρτας, τηλέφωνα κλπ. 

� Οι σακούλες απορριµµάτων πρέπει να συλλέγονται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα και όταν γεµίσουν κατά τα ¾ να δένονται µε κορδόνι (πλαστικούς 
σφικτήρες), πριν την αποκοµιδή τους. 

� Όλοι οι κάδοι απορριµµάτων πρέπει να πλένονται µε 
απορρυπαντικό – απολυµαντικό, όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

� ∆εν επιτρέπεται η εκκένωση των απορριµµάτων από το ένα 
µικρό δοχείο σε άλλο µεγαλύτερο, γιατί διασπείρονται µικρόβια. 

� Οι εργάτες / εργάτριες που µεταφέρουν τα απορρίµµατα από το 
χώρο προσωρινής αποθήκευσής τους, πρέπει να φοράνε ειδικά χοντρά γάντια. 
 
  3.4 ΤΡΟΠΟΙ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ – ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

� Το σκούπισµα των δαπέδων πρέπει να γίνεται πάντα µε dust 
map (υφασµάτινο µάκτρο) ή ηλεκτρική σκούπα. Το υφασµάτινο µάκτρο πρέπει να 
χρησιµοποιείται καθηµερινά, πάντα στεγνό και καθαρό. 

� Το σκούπισµα µε κοινή σκούπα απαγορεύεται, γιατί η 
ατµόσφαιρα γεµίζει µε σκόνη και µικρόβια. Η χρήση της επιτρέπεται µόνο στον περιβάλλοντα 
χώρο και σε χώρους όπου δεν είναι δυνατή ή χρήση του υφασµάτινου µάκτρου (γυαλιά, µπάζα 
κλπ).  

� Στους ειδικούς χώρους όπου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
υφασµάτινο µάκτρο, η συλλογή απορριµµάτων από το δάπεδο γίνεται µε τα χέρια, φορώντας 
πάντα γάντια. 

� Κατά την εκτέλεση των εργασιών σφουγγαρίσµατος θα 
χρησιµοποιούνται: 

  α. ∆ύο κουβάδες των 10-15 lit διαφορετικού χρώµατος. 
       β. Σφουγγαρίστρες. 
       γ. Ξεσκονόπανα διαφορετικά για κάθε επιφάνεια (γραφεία, 
έπιπλα, πόρτες, κάδρα – νιπτήρες – ντουζιέρες - πάγκους εργασίας- τουαλέτες) και 
συγκεκριµένα׃ 
     (1) Μπλε wettex και µπλε κουβαδάκι για τα γραφεία. 
     (2) Άσπρα σφουγγάρια για τους νιπτήρες. 
     (3) Πράσινα ή µπλε σφουγγάρια για άλλες χρήσεις 
π.χ. τοίχους. 

     δ. Απορρυπαντικά, σαπούνι, σκόνη, κλπ και απολυµαντικά. 
      ε. Γάντια καθαριότητας ελαστικά χονδρά και ελαστικά 
µιας χρήσεως. 
                 στ. Κίτρινη πινακίδα <ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ>. 
 





 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΣΕΩΣ - ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
 

 4.1 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΣΕΩΣ: Η διασφάλιση της 
ποιότητας των υπηρεσιών του εργολάβου θα πρέπει να στηρίζεται κατά µεγάλο µέρος 
σε λειτουργικές τεχνικές και ενέργειες ελέγχου και εποπτεύσεως. Το σύστηµα 
ελέγχου που θα ακολουθείται και θα ισχύσει, θα πρέπει να φαίνεται η οργανωτική δοµή 
ελέγχου που ισχύει, ξεκινώντας από τον απλό καθαριστή µέχρι τον / την ∆ιαχειριστή / 
∆ιαχειρίστρια. Η δοµή αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε διαδικασίες (έγγραφα) ελέγχου 
που τηρούνται για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Αναλυτικότερα : 

 
 4.1.1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ – ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   α. Ελέγχει καθηµερινά τον προγραµµατισµένο καθαρισµό αν 
γίνεται, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εργασιών και τους όρους που έχει θέσει η 
Υπηρεσία µας. Αυτός βρίσκεται στους χώρους του έργου καθηµερινά, καθ’ όλο το 
χρόνο της διάρκειας του έργου. 
   β. Ελέγχει την συµπεριφορά και την απόδοση του 
προσωπικού, την ποιότητα της δουλειάς τους, παρακολουθεί τα ωράρια εργασίας τους 
και φροντίζει για την άµεση αντικατάσταση τους, αν για κάποιο λόγο απουσιάσουν. 

 γ. Κατευθύνσεις δέχεται από την Υποδιεύθυνση Ποιότητας και 
Υποστηρίξεως της υπηρεσίας. Ο επόπτης - εργοδηγός, θα προωθεί καθηµερινά στην 
εταιρία, τις τυχόν παρατηρήσεις της υπηρεσίας µας, προς συµµόρφωση από το βιβλίο 
παρατηρήσεων – παραλήψεων, που ενδεχοµένως τηρείται και κρατείται στους 
χώρους.    
   

 4.1.2    ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
   α. Είναι προϊστάµενος όλων των εργαζοµένων της εταιρείας 
και κατευθύνει τον επόπτη / εργοδηγό. Ελέγχει τις ενέργειές τους, την απόδοσή τους, 
την συµπεριφορά τους κ.α. Προτείνει τεχνικά ενδεδειγµένες λύσεις σε προβλήµατα 
καθαρισµού που προκύπτουν και φροντίζει για την σωστή εκτέλεσή τους. 
Παρακολουθεί τις ενέργειες συµµόρφωσης των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας µας. 
Με προγραµµατισµένες και απρογραµµάτιστες επισκέψεις στους χώρους της 
Υπηρεσίας µας ελέγχει την κατάσταση των χώρων από άποψη οργάνωσης της 
καθαριότητας. 
   β. Έχει την ευθύνη του ελέγχου της σωστής και άµεσης 
εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας µας, είτε πρόκειται για γενικούς προγραµµατισµένους 
καθαρισµούς, είτε για καθαρισµούς έκτακτους, που προκαλούνται από ακραία καιρικά 
φαινόµενα ή επισκέψεις σηµαντικών προσώπων στην Υπηρεσία µας. 
   γ. ∆εν µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον µόνιµο 
επόπτη/ εργοδηγό της εταιρίας. 
 
  4.1.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
   α. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
   β. Μεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν 
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.  
 
 

 
 





 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 
 
  5.1 ∆ηµοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο ∆∆ΜΝ: Το προσωπικό 
καθαριότητας θα είναι αποκλειστικά θήλυ. 
 
   5.2 ΛΑΝΚ: ∆ύναται απαιτηθούν περεταίρω συναφείς εργασίες κατόπιν 
συνεννόησης µε ∆ιεύθυνση ΛΑΝΚ προκειµένου επιτευχθεί η άρτια διευθέτηση/ προετοιµασία  
χώρου των κλινών διαµονής των ενοίκων και πάντοτε ανάλογα µε την πληρότητα αυτών. 
                                           

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 5.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΧΩΡΩΝ 
                                                                                           

 
 
 
 
 Για την Ακρίβεια 

                                                               Υποπλοίαρχος (Ο) Μ. Λαύκας ΠΝ 
 

ΧΩΡΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΧΩΡΟΙ ΛΑΝΚ 
1.800µ

2
 

08.00-12.00 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ

Ν ∆ΥΟ (2) 
ΑΤΟΜΑ  
(1300µ

2
 

ΣΥΝΟΛΟ) 

08.00-12.00 
ΤΟΥΛΑΧ.ΕΝΑ 

(1) ΑΤΟΜΟ 
(500,00µ

2  

ΣΥΝΟΛΟ
) 

08.00-12.00 
ΤΟΥΛΑΧ. 
ΕΝΑ (1) 
ΑΤΟΜΟ 
(650µ

2 

ΣΥΝΟΛΟ) 
 

08.00-12.00 
ΤΟΥΛΑΧ. 
ΕΝΑ (1) 
ΑΤΟΜΟ 
(650µ

2 

ΣΥΝΟΛΟ) 

08.00-12.00 
ΤΟΥΛΑΧ.ΕΝΑ 

(1) ΑΤΟΜΟ 
(500,00µ

2  

ΣΥΝΟΛΟ
) 

ΧΩΡΟΙ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆∆ΜΝ 
1.595µ

2
 

10.00-16.00 
ΤΟΥΛΑΧ. ∆ΥΟ 

(2) ΑΤΟΜΑ 
 

10.00-16.00 
ΤΟΥΛΑΧ. ∆ΥΟ 

(2) ΑΤΟΜΑ 
 

10.00-16.00 
ΤΟΥΛΑΧ. 
∆ΥΟ (2) 
ΑΤΟΜΑ 

 

10.00-16.00 
ΤΟΥΛΑΧ. 
∆ΥΟ (2) 
ΑΤΟΜΑ 

 

10.00-16.00 
ΤΟΥΛΑΧ. 
∆ΥΟ (2) 
ΑΤΟΜΑ 

 

ΧΩΡΟΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

∆∆ΜΝ 150 µ
2
 

10.00-11.00 
12,00-16,00 

ΤΟΥΛΑΧ.ΕΝΑ 
(1) ΑΤΟΜΟ 

 

10.00-11.00  
12,00-16,00 

ΤΟΥΛΑΧ.ΕΝΑ 
(1) ΑΤΟΜΟ 

 

10.00-11.00 
12,00-16,00 
ΤΟΥΛΑΧ. 
ΕΝΑ (1) 
ΑΤΟΜΟ 

 

10.00-11.00 
12,00-16,00 
ΤΟΥΛΑΧ. 
ΕΝΑ (1) 
ΑΤΟΜΟ 

 

10,00-11,00 
12.00-16.00 

ΤΟΥΛΑΧ.ΕΝΑ 
(1) ΑΤΟΜΟ 

 

ΧΩΡΟΙ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΝΚ 140µ
2
 

∆ΥΟ (2) 
ΩΡΕΣ- 

ΤΟΥΛΑΧ.ΕΝΑ 
ΑΤΟΜΟ (1 ) - 

 

∆ΥΟ (2) ΩΡΕΣ- 
ΤΟΥΛΑΧ.ΕΝΑ 
ΑΤΟΜΟ (1 ) - 

 

∆ΥΟ (2) 
ΩΡΕΣ- 

ΤΟΥΛΑΧ.ΕΝ
Α ΑΤΟΜΟ (1  

 

∆ΥΟ (2) 
ΩΡΕΣ- 

ΤΟΥΛΑΧ.ΕΝ
Α ΑΤΟΜΟ (1  

 

∆ΥΟ (2) 
ΩΡΕΣ- 

ΤΟΥΛΑΧ.ΕΝΑ 
ΑΤΟΜΟ (1 )  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ΤΟΥΛΑΧ. 5 
ΑΤΟΜΑ 

Χ 22ΩΡΕΣ 
 

ΤΟΥΛΑΧ. 5 
ΑΤΟΜΑ 

Χ 20ΩΡΕΣ 
 

ΤΟΥΛΑΧ. 4 
ΑΤΟΜΑ 

Χ 18ΩΡΕΣ 
 

ΤΟΥΛΑΧ.4 
ΑΤΟΜΑ 

Χ 18ΩΡΕΣ 
 

ΤΟΥΛΑΧ. 4 
ΑΤΟΜΑ 

Χ 18ΩΡΕΣ 
 




